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 وان رو دل ر7
 ۱ 8 ۳ ِا

 7 وس۱ ِ به

 9 : بدناب
 و هجنوت نانک مهء رو

 ۳ ِ مد 4 ناب رج زا  ۳9 ۱

 مهام ینحا را و تشدگ

 | سوصخی دششومارفو
 : ما رف ج»یتمح ام ۱ ِ ِ 4 مازاد

 ون تح ٍِِثب نارخا
  ورهک یتقد مامتاب هل افتاتم

 نمواج زکایت- راح ۱
 مپ ن هیل وا < قرف و هک دید رک تعاب نامز هو و رب تسد مدح طاخب ۲ دید .:اطما نو هم تعاف ودومن یم دوخنآج ظفح تپچ

 ما تسناوت نوج متسه رب
 یاهدع یگدوسآ 0

 دوخ نطومصه مورحمو هارمک نانزز تا رلعخ هاحیا هدشاعبض اهدا وت نلادد هک ی را ل

 دهن ما زار تساهدرک ایفور یار یدابر وند هک دیک

 نبازانآ حو رشمنابرج دروآ شیب
 شدنچ + هک تسارارت

 لوفشمهک یا وب د ۱ زا ابن ورک

 یشحو هتش رف یوب رانس یراورپلیف
 دراد هدهها را ] لوالر شزوخ

 اب یا هجیتل نم: * نیموع راتف رک تشگ یا ژاب هاب
 زنا ۱: و رم نامهیل و

 وقاچ ,دب درک دو - نیفل اعم ش روب
 کد داور درک :تمتتب رایاوبب ۱رایلوووید و تولعار ناب اییاکاه

 رد: دا.لوه ولدب و تف رک
 نرهلب تدهشب و ۰ 1 ۰ / مادقا دننک یمنم- دون بت ثاپ ر زا
 مو دشد -ل ۲ ۴ و تارا یوجباب میاب . دنیامایم یرگبو هناروسج لا
 نمزفمبیلو رب هچ اچن م جزو جا ۷ مدروخ دراوورودبم هدایبیسک ان زا #۷
 تماس جت فا هک ,ربک كیک .. درک داف ما یا هه دوو  دراررا رزق نآ رد ناشا 9
 ا۵ل و من زب سدحا اپ ان رطخ ۳ ما 1 همدی دوب هتف رل شیپ مدق هنچ زوده 9

 نام ارم هک تهامرب دایرف  "نیداپ رپ سم دن دمناج یلو وااهتفلک ندرگ نامهزا ردندنچ

 و ی سوم ندروخنیمز ولج اهن[ زا یکی و هر رک هرعاجم
 هدشمابتنمواب رپ ی هه هد هک مشکب . .اپفور شوگب یمکعمیلپشو دورج

 ودرم هد 2 ۶ و هم زا ادص رک او تش)دز هدروآ رد شپیچ زا یلوقاچو دن
 9 9 ۳7۳ 21 هر و [لبملاسهاب امام  .ار ادص جارو دنیوکیم وا

 هاب یه ارگ هک نز دو وفاچ هب رظودیکیی هک ابب هچ و ,, دتفاب
 رب دوو ۱ .و :یادیم ۳ ناک دنک هلجو .دبدغآ نو رب در فتا

 یاح,دننشاذگ رارفب اب .هلصاند داب 5 نم ناجی ۰ نیا نایب مقوم رد هک ایاود ۱

 همآ ی |یکب یداب رغ : متفاپتاجناپ ]روز تلک ی 4 او عن تناسی ۳ نجملب مکحم هلجع ارد ابن ]زا ۲ + دما نم وا بلا یاس دن

 درو .. پچوم هديشکسرتوا .وابتغا سیم

 هیات

 یاههنخزوب دش تحاران
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 و :کیمراک لوپ یاربنم

 ۱ م رادن انتعادننادد
]۳۳۳ 

 :دراد داقتعا وا
۱ 

 , نا یزابهقحو هرخسمیرنه زئاوج
 ووشیمن |دیپ رفن كي دوویلاه دو
 لزک تسحم نیاسحا وان دنا وتد مد)هک

 2 یر

 لولشش كي لثممچیم ترب| 51

 دراذکیمقاطاب مدقیاهفرح دنب
 بلرب یتسیت و : هداس شاءرپچ
 دراد

 هدرک نتب هک یگت ریمآ نها ریپ
 . دی ایم یاهقیلج هیبش رظنب

 كرزب یکیو سالیک ودوا
 -یممارک یوریاهحفصو .دزیریم
 تکسین یوت مچیم. دشکیم مهكيدرت ار تکمیت ودوددرگیمرب .دعب .دراذک
 دو رم ورف یتحار ۶

 وا منیشن یم تکنین یورنم
 ۰دوشیمع ورش نامیاهتبحص

 ۳ دو
 «ادبتسه زابلدو تسدروتک ] كيهک »

 2 ییی#
 اجی رم ماهدرک یراب .اهلیقرد هک اهلاسیط. ما هتفکت زک ره.ریخ> قو
 زابلدوتسد ةشيب رنه كي هک رک

 <۰ ماهدیدن دوویلاهرد :
 وتسدرکا و + میوکیم

 ده یتچ سپ مدتی وانلد
 هک متسه یک و, دیوکیمو ددنخیم
 هیهت  نملفش, مراد تسودار ملفش
 . تسا ملیف

 تسوده ته یئاهزیچك , رز
 ِ دنب وکی مدرم مرادن

 منکیهراک لوپ یارب نمدتا هتفآ
 هزیاجكي یتح هک تسا نیمه یاربو
 نيا۰ ماهتفرگن شاداپ ناونعب مم
 یکتخاسزی اوج نیا ابآ یلو:تسرد"

 [دیا هتفک تقوچبه»

 هتفب رف ار مدرم یاهقح
 ۷ < و دنشکب اهامنیس

 یهو یمن شر
 ۱ رب زارک زیاوج تفایرد یارب

 شرفیورار شسالیک_مچی»
 اجباج تکمین رد یردق ,دراذگیم
 یارب نم.ریخو : دیوگیم ودوشیم
  نیهیارب , منکیمراک من دن زرف ورسمه
 ملبف وهدرک یزاب ملیف هکتسا مه

 <. مزاسیم
 ؛ناتراک هاب ردای ۲9: مسربیم

 دی ریگیم هدهمب هک یناهشقن هراب رد
 «هدینک یمرکق

 هببتژا لبقنمو :دهدیم باوج
 «مناوخیمنارن آیوی رانسزک ره ملیف
 تاقوا یضعب یتحر: .دنکبمهقاضا
 یاب رجزا مه یراد ربملیف هظحل ات
 لطایم یلکب منک یزاب دیاپهک
 39م لونشم یتقو+ مته
 هات زورکی « میدوب نیکمشخ
 اکو-اج ظنح زا او تو 1 وه دیار ک مدیمپفو مدمآ

 تو تو د. تو 6۰ مدگب نیبرود
 میوکب

 اوج اش شمار اب دید رک راکچ

 ده دم
 دد و مدناوخ رابه انها

 ایا ۰ تا نملغش نیا ب * مدویس منهذ

 هات فک ندا زیچبوخ ف
 ۳ نم راک هتل, دشاب

 ۷ ۹۱ دوشم
 2 اجزا ۳

 دم مارک . فر طب 0
 ۱تا



 زا یدابز هدع ءاک
 دشاب شن ابیتشپ ورایادخ. میدنموزر | یرنه و یتاعوبطم مرتعم 1 3 ۹ هود زد

 نو امنیسمازتحا لباق ناگ راتسزا هک موارآ ود

 ناب لبق لات درب رخآ وو ياهجن رناب اپ »مایف ود رد تک "
 وار وک ذم ملیفودهکنیآ اب ودر عورث اردوخ یرنه ی

 شن رپهشبجوه و دادناشت اروا دادعتسا ان

 هک یررگم یاهتوعد دوجواب تالع هدب تس

 یا وع لر ی ردوخ یلکب دشیم ناغیا ءاق] توعدبانت هک هتشذگ ااسات دیشک رانک |
 ب 3 رد یرفدچ ن ۱پورتاب همان رب ] درک ی

 ر زر اساب ویوق نادنمرثهلب اقمردمهن آر اب
 رانک ار دوخ اددحم همان رب كي نامهزادء یل ودادناشن اددوخ یک دامآ

 تسروملیف رد اریمبهلویجرک یاقآ توعدب انب هک لبق ات

 ردب هدرپ زا و درک لوبق ریدعت

 ..:9:2:2لنه رهام

 تفایرد دیدناک ملیفحتپ
 هدش تاختنا یحراخ را نی رتپب

 مید رم لدرد لا توخ تک ۳

 قوچ وب یرت |مهدنهیامنیس هک میدب دو
 ار رکفتشور نیدقتتم رظن و ۳ 1

 تست

 یم «نآ ندیدزا سپالاحیل و

 یاه بمیرکت ونیجت

 یارب یدناک اپورپ
 اعب رصیتح و -هد ومن شیب دایرشورف

 یاهملیف هک تلک ناوتیمتارچاب و

 و یرترب نآ نب بتارمهب یسراف

 ۰ دشاب هتشادن یم وادت

 رطاخب«سک رنو هک ميا,دینش

 زا ملیق نیمهرد شبلاح سنامرق رپ
 لواءژیاج یراو یولراک لاوتف

 و ملت اه

 !تساتلاجخ تعاباعتاو_تساهتفرک یعامتجا یاهژوسملیف :درادناحجر

 لصاحع الطا تصررفن رخ آرد

 تساهدشمک اهملیفضرا وع هک مید رک

 كد رف نیس یاقا

 و هتناش نایکتهرف زا هک

 تاعوبطمر وماردو دنشاب یم ملطم

 | ریخادن رادیتاشخ رد قناوسمه رثهو
 تنوضم كنهرف ترازو فرط زا

 ءدیوک رب تاعبأ: نوییک رد عوضوم یکنّوگچ زا اذل دوبن رما
 دنا.دش مسی وخملطم لماک روطب ميتستاوتن

  ماجنا!یکن وکچ هدنیآ هتقهاتاملسو

 هتس هلحم تاحفص !نوچ هناغساتم و

 نای دصتم مه یس رتسز ناکءآ وروب ءدش

 تاتتنا , لح نیا ام

 دیما و میلوگ یم "كيربت هنادیمص ار رد مزال تحب كي نمخ ارراک نپا
 ۳ و

 دشنامدیدج تسرد ناشا هک میراو -یمزب زءناک دنناوخ رظنب درومنیا

 , دنشاب هتشاد تقفوم هثیمه  مینا-ر

 امنیس هلج« نوا وش-۰ زا زع ود « "الاورتکد یاقآ
 ای۶ بصن قیفوت هراومه مرا ودیما: تدارا ضرع دیدجتاب

 دیسرنم تسدب یماکنه هتفهنیارد امنیسیما رک هلجم هناغساتم , دشاب

 ث

 هک روب پاچ ربزردمه هحفصنیاو دوبهدشپاچ هلجم تاحفص مامت هک

 یاجم اررصتخم نیا و دنک فقوتم ارنیشام , دششهاوخ یچنیشامزا
 ,ناباتآ باوح دشابهدشضرع نان روضحات دن راذکب رکید بلطمكي

 و داومهاوخ مدنی آ هرامشردار

 رو دها وخت یقاب رسعٌهاءاشنا
 اد وژرآار ناتندامس هدوبن تداراضرع مه

 ِ عود هم



 3 ون ططابنح و و ۶ خاوا ن

 1 رد و اف سام .عرگزاخ
 ز شب ن ی

 دنک یزاب ملبف دها وخب یک رخ رحم دمتنم
 لامش ویادص و رس رب ملبف ردكأکچنه ررفلآ یاربالم وا

 اس تن لر« یب رخ لاش نیرط

 حوز هلبسو «ن ایلمع> ی ۳ هزات ملیف

 ن ِ ۱ و رو روپشم رس رود یولچ هپ ون ۱ لپ 1 3

 دوری
 صسیت رک ینون تک رش ادب ونافت

 رازاب و هبهت «لما یصخ رمد مان یر و

 , دن اهراتس رف

 صحيح

 ناوجحوز
 ود یداردناسو نسا اس ناچ

 رگپدراپ یدوزب دورپل اهدیدج .رهچ
 «ارحم لک دمانب یسلیف رد نافناب

 ررگ دنهاوغ یاب
 تلف رشاپ لبفیدنچ ی دو نسکأس

 ت رهش و تی وحم« یرصی یاهلاهرد»
 : دن وبهدروآ به

 اسپ ار«ارحصلک »رتته یار

 رردش دهاوخ ورب ور
 مو 7  ی

 9 + شخ دمت ۹ ۰
 )مس بل هه

 لاسررپ وب یناپا رد ودنآ تک رش

 .دنکبم هیهت

 ثبت ام وریا رچامكي یواحملیف

 اپن رفیلاک رهشرد هک تسا ین ردمیدىک

 دهنیمجر

 تاب 1 لاسما هک دن |هدهقع مه یهررک یلو ارناتسادیلصا یاهلمسق رننع
 هدپ

 هداتفا اهن اب ؟دا اردراوپه یلدرکتروابو بیجع یراب زیاوچ  تخاسدهاوخ اب رفبلاک ووکی رکموپن رد

 حب دداریهنازوس مان المف هکتنا ملس هچن,تپجارپپ  هدامآ برون هامرغاوا زپ ملیف و
 :دیآ شیپ هچر دهارغ هچ ادخ ات دی و رک دهاوخ شپ ایت

 ۳ دیه رکبر شعب یروژ تب



 هیهبل تسد روم

 ۷۷7 قوصعتب « نازک
 وصصعم < یل اب ردنب

 وب ول امشب كسو.-لانشن وتیان
 هرک ررورم یو

 سال آ هراچ وستن وما راب لو

 مسی نرف سک ول
 رباسم .نیب ودلک_و رتبه

۳ 

 و# اه ۳ رب ین

 یزاب نروبسه لب اق و

 یددمتم یابءلبن

 ر لو

  و یخ بم و

 ی راب یسکع ..یل | كلت راد

 , زا یتیم

 هظ۱ و یممک یاهملیف نبرت

 تک ره ابنواگاهک تا ال
 

 یودج یلاراتاووح و اکسووب روثب و

 كسا هنر زود

 بسر

۳ 1 
۳ , ِ ۳ 

 # ووص دوری زا یخبالصت یلاب ورا یا را رب + هیعالطع ؛نبط هراتس ِك
 ی راب یسکع »رو .دن روب

 تک
 یخ رخ و هک ملف نا .تیاماداب گير هنار ز ۴

 مس 9 1 موم یاب وان ودوموخبیمور هب موسوم يازات نارک اک وبتساتک رشاب ۸

 7 3 دن راوونتایتاپلاتا تفرزب و پوبحم هرانس تک رش اب ووتم 1 ی 7
یل ركنهآ و زاوآ دزچ كن | رتسمرآ سیکل وند ودنا#

 وغدهاوخ رب د

 و: 4 رخ ۱ ۴ رو هناه نیا ساه زلواچ يا
بلاتبا هقبان بسچل ديوب رالسیور . زین سیل او لا.

 ادوشیمینا وا رف یم ا
 اوآاوظبنآ هم ۲+ تب وهدخ هببن وین وال وال ر امان اسلحاوس, م

 هوس يت اد رک راک توذکسپ روعهلس

 ۱3ت رم یابلا یزتارف وام رو یاهو دوو
 رود زاینیلت و رب یپ ار ملیف .نیا



 یربج هب هم

 نمگ ریدبرگنیا

 نیدن ابی زا یکیقحب هک نزنیا

 بدنم رثه رگیدرریبعت هباب و نادنم رنه

 یک دن زرد تساهدوب امنیسیو رهمنی رت

 مهزونه هک دزیلمع هب تسدرابکب

 یوگتنک عوضوم ؛بلاستشذک زا سپ

 ناهجرانک و هشوک رد رامشیب دارفا
 یاهملبف یاشامناب هک یدارفا«.تسا

 سی رتک |كي ناونمب اروا «دیرگنیاچ

 باذج هکلم اب دادمتسارپو ای

 هک دنتفای ردناهک انو دنتخ اتش یم رته

 ع3ا و ۵
 هب دیاش تساطوب رمثحب ودومدارفا یادت ز

 د» رادت رج رگ!

/ 

۹ : 
 لاوئسیاهک اجن ۲ زا

۱ 
۱ 

 پا

 دن را و راک و رساهنیساب هک |( ری

 -یم ناترظن زا !رناشنا

 درمزا.دن زرف و رهوشنتشاداب یو

 ؛ تساهلماحیرگب

 اهلاسنونک | دشهتفآ هکنانچ

 زونهككذعم درذگیم یرجامنیازا

 روآدای هاکیوهاک نز نيامادقا

 اب],هکتیانآ و تسا یلک هلئس كي

 رهوش هب دی رگنی |هک لببقنآ زا یتن ابخ

 دیای ایآ وتسایندودعب ان درک دوش

 یارب عامتجا زااروالاثما ینانز

 مکحب هکنیاای و. ؛دو درطهثیه
 : 2و «تساطخ)ازیاج ناسناد

 نینچ هانک زا.« تسادخ تایانعزا

 رد ار ابنآ و هدیشوپ مشچ ینانز
 ۶ تشاذگ دازآ یعاهتجا یاهتیلامف

 لاخ « هتشذک اهفرح نیازا
 جاودزالاستفهزاسپ < دب رگشباد

 «ینیلیسوروت رب ورودوخ مود رهوش زا
 ردشدقعب ادصو رسهعهن ۲ زادعب هک

 هب رکیدراب وتساهدشادج زین دمآ

 دوخ . هتسیاش ماقم ات هتشک زاب امنیس

 لاس تشه«ب هک دشیمهداد رابتخا و
2 2 
 ردهک یلامعا مامت و دیورک رب شیپ
 تسا هدز رسامش زاهلاستشه نیا

 شومارفو وحم یلکب

 رداردوخ شو روءار ایآ ؛دیدرک یم
 یئاهراکب و هداد رییفت یکدنز

 دی |هدرک لاستشهنی | رد هچن [یاوس

 نیا زا زک ره ایآ ؛ دیوزیم تسد

 یارجامرپ جاودزانیازا دوخلمع
 1 دیاهدروخ فسات دوخ مود

 هشیپ رنه كيايآ, امشرظنب
 مدرملابقرد دنمرنهكب یلکر وطب و
 یکدنزو لاععاو راتفر لوئسم
 ؛تسا شی وخ یقالخ | لوصا اب یصوصخ

 رتسم اب امش جاودزا م

 یرتخد راتفر رردح هچا:«ینیلیسور»
 دیراد دوخ قباس رهوش زا هک
  تسا هدرک ریثات امش هب تین

 مادمسقا ربتخد نسبا یسلک روطب

 لیلحت ررطچ ار امش هناطابتحایب

 ۱ و دنکیم یقلت و
 وتربور » هک دوشم هتفک

 و )اب نز یدرم الوصا< ینیلیسور
 هک تسین یسک و تسا نارسوسه
 . دشاب نموم تیمیصو قشعهب
 هچ هدبقع نیا دبئات اب در ردامش

 ؛ دیئو ی م
 اکی رمایامنیسهنوکچ وارچ «

 و تفریذپ روخب ارامش رکید راب
 ۳ تسد ریز -یلاکیرمآ هب تبنامش حیرص رظن
 ؛ تسیچ اه

 هوو مادناشوخ 4 ناءجوو

 زا لاسكي و ,اجنپ هک تسایل و رب وخ

 . ورذگیم شرع

 دینکن تریح .4ناوج وظفل زا
 یلیخ ار شت و رن هک سانش رسد رم نیا
 نویلیمهاجئپ ودصیس دودحرد - مک
 ,دنااببوخو اهق | ودنن زیمنیمخت رالد

 ۰ تسا

 دیدم یندم < زویهدراوه»
 گوبدوتسا هیهث ریدم و هدمعهدنن اد رگ
 هاب هکدوب یسک و موا.ك.را»
 «خزودناگتشرا و ریظن یئاهملیف

 ردپاننک ویلومهمنزودزا «یغابوو
 راهتشا اس, كرزب .یلامنيس تیمش

 ۱ دروآ دوجوب ین اهج

 ٍ اف واراهنیچ > نزود نیا
 . درافر< لسارنیجو و دیقف

 9 بیجع تاداسء

 ۰ «سامئوو مدرمو 1 ط 0 یا ندیشوپ

 یر نابورپمزا یدایز
 وسش كی هزویمو رحم

 راگسا شا
 «داراهو ریظن و

 اه
 ارنیجر
 کد نی

 اجم

 امدش



 ثفایرد دوشیم

 تایصوصخ یاب

 و بلاج ترا 0
 ۳۳ تا راماخ

 هابلاوم جرایم
 دوب دز

 زوبهدراوهد یات 7 یار ۷

 *او تاغیلبت اب ری
 نانژنیا ب ۷
 35 بوسه
 صخش |رسچ هباهدروآ تل

 مهار |
 راز | هاگن رود هک رم 

 1 0 نائدوخ برا ارنات
 رارصا رما نیا رو ردفن ۲و 1

 ۱۹۳ ۸ لاسرد یتق و یتح هک ۱ 2

 بلد رود زاورپ رداگدید,

 زا مهزاپ دیتشاذگ اجب ۱

 و

 دروکر

 چپ او» اب
 نادش

دوخفارطارد ناجیم
 داجبا و ناراگن ربغاب نات

 یدک یرادوود
 تسیچ یمآ نب | لیلو

 تا زابتما همه 5
 زابتماهمهنیا اب امشارجم

 و یوذعم و یدا, لیاه وهجوت نیااب

 نونکات دبراد نان
 زهب هک یراکش۲

 ۳ ؛دیاهدرک یرادروخ جاودزا زا
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 تنوفار امشهک دّنتسه یاهدع

ی دن ادیم سیسخ هدابلا ِ
 

 هب رخ فراسهب یهاشکب لا

 دی |هدن است

 گن راد هشت ی
 یزابلدو تسوو تسووردب درف اش

 نادنمتسمب ار دوخ كمك هک ته

 یم ماجنا ادص و رس یبو یناهب

 ۰ ۰ دهد

 ار هدیقع ود نیازا كیمادک

 هوح وعامتجا ردامش راتفرم

 نویشوب یبانل یا رو

 دب راو لیمامش هک دهديمناشت نان ,
 « وركتو حالطصاب وه زا ربف+؟

 ین روطب لامعانیا ایآ, دپشاب

 دا رفاامش هدیقع هب هک تسا آ للدب

 نیئاوق هب_هک یناسک وور هلند
 دژون .يم ندرک هعماج _هعرضرم

 یسناسنا شزرا و تیمعش دنان
  دش#

 امش اکیرما یامنیسهص رعرد» ۱

 نیررابیززا نتدنچ فرعم ناونسار
 ,دنسانشیم یگشیپرنه یابی رب ناز

 یاهیسهتسجربنانزدورورگیدفر)آ
 امنیسب امش طدوت «لسار نی )۵۴

 هزورما یلک روطب هک تساهدفبس
 یاج همجرو .«هنیسبحاسو یاه) ۱
 رظندروم فا هنسنانززا شبا
 هر ی دیابت

 هب یصاخ رظل هچ یو
 هک دیدقتممای آ ایناثو

 «وراد شزراامتیسردیو

 رنک و كیب ار نات دوخ تق وچیهامشء

 اب 7: دیا هداد ناشث سان ناور
 سخشیناوررظن زا هک دی رادءدیا

 دیتسهیییع یب ومل اس الماک
 ,دیافینباوج یا رب راظت ۰

 هتشاذگ |وار عزویه و رتسم « تسا
 مو رءاهنویلیم هگ می ور یمیدرهغ | رسب یو رم

 دنسانشیم یرثک اراک مان اروانابج
 :یلراچومساب شیاهمشیفرد یو

 دا یی گ

 نیاباچ یلداچ
 كچ وک لایهرد هک تساید رم

 كي نی كاندرد فالثخا شفیحنو

 ناسنا درفکی و دنمرته
 یسج وب

 رله, وورکیه ووهشم زراب رایسب

 اب ارد و دناوت یمل» هک یدن«

 و دهرلیدعت یدامو تسپ یکدنز

 طبارش نیااب «دیاب»و هک یئاسنا
 ارش ۳1

 وزانب خلنو راوت ان

 ۱۹۱۳ لاس رد < یلدا اچ

 هیهئارووخ مابف نینمعن
 ام

 نا زاو
 مدنادتخار ین اهج قلخ نونک انن

 هکنآ زجب وا : تسا هدنایرک ا:ایحاو
 امغش دشاب روتک [ كي طقف

 راک ا رایت ۲ و هتشون ار شی اهملیف

 | كيزوم یثح یو « درکیم
 رم رادیم بیترت دوخ مهاراه
 تسا یلاهملیف درمءا ددمتم راتآ

 رثا كي ناونعب اهلاس یطرد هک

 «کیرتا , یرنه مصاجو لماک
 ءدش هتخانش تسا لماش ارتیناسنا

 یووذممدا رفازا یکی ار «یلراج»

 ناشی اب قحب ٍ هفب ان بقل هک دنن ادیم

 « دریک یم قلعت

 رصتخم رایسب ناتساد نیا

 (یلراچ»یلو روب عدم رنهو یلراچ

 دراد یرکید ناتساد ناسا

 رداک ژا جراخ یو یک دن زر

 یکدوک ردحنرو رقف زا هتفشآ_ رته

 صپسو یسناوج رد دپماو هزراپم

 ,تساهووب تلوهک رد مشخ و یعلت

 نادنزرفو ادصو رسرب یابقالط

 یاجب اهجاودژا نیازآ هک یودعتم

 ناوارف یاه عاندو تیاکش یدنام

 هب تبن ترفن و مشخ هاگدادرر

 یرثه یاهنیلاعن نادیم هک یروشک
 تور و ترهش شیارب و هدوب یو

 نیئاوف هب یئانثعایب :هدروآراب
 یلیامت هرخالاب و یقالخا یفراعتم

 پچ تاج هتسد اب یو دوشیم هنفک هک

 لاچنجرب وینافوط اروا تایحوراد
 »تسا هتخاس

 رد یو هک ی مأن ) «كررمچ

 نرنکا (دراذکیم روخ یو اپملی ...رتهزا
 اب سا ملسم . تماقاشیئومرو_شنادنز فو زاب

 تب رچ شناتجوم ..یمسررجندیمبتكي تزومنیآ راد

 * )زنا هکد راد



 با مت

 تسا تدحو هلاترصن
 دس ریما مش رظنب وا تاعفادم دتاماهتاهک

 یناربا بوبجم هشیپ رنهام هتذه

 ده و دنلئاق مارتحا وا یارب و ۱ هشیب رثهكي نا ونمب ارامشمد رم»
 یتذل مارتحا | دن اتش يم یرتیکآ

 یارب دن رادوح - تدح و
 ود دناهدمآ رت ًاتب هفد ره هکتیا
 هقیطل و تاکرح زا یلاوتمتعاص
 تل و دن |هدبدنخ بوخ میاهییرک

 دن |اهدر+

 نیما
 یمرریعت نم هک تسا

 رایعماش یارب مدرمروصت *
 + تساتوافق

 كي رک ۱ هتبلا - تدحو
 دنمرثه مدرم رظن رریدمک هشیپ رثه
 ندید یارب مدرم و دوش هتخانش
 م دننکشب تسرو رس وا یاهیزاب
 دنک یمساسح | دوخ هشيپ رنهنآ اءلسم
 یسیوخ هشیپرثه .مدرم رظن رد

 تیم ریعن هچ ارتذل نیا »ث ت هچبارتذل نی

 نسیور هشیب رنه - تدح و
 تاک رحزامرمهک دنک ساسحایتفو
 شیپدن رب یم تذل را یاههقیعل و
 ار وا مررمهک دنکیم رکف شدوخ
 دنسانش یه بر یدک هشپپ رنع 0

 تسا
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 زاالاسهک یمدرمیل و
 4 دو یطع نم لاوس هچوتم هتیالمم

 ؟یمدیشخب و«

 ؟هچ ینع «یدمک
 تراک نداد ناشن - تدحو

 یععبط ربع هچن ] و فلتخمیاه رتک

 رد شتدوب روا هدنشب مدارف وطن
 تسایدمک یانععپ , دنک هولج

 ار صاخ پیت نیا اش «
  دیاهتخانش

 الثمهچن اتچ ۰ هلب - تدحو
 یدجار یرازاب یجاحكي لرن« رک

 ردنخیمن سکچیه: مذک یزاب نشخو
 ریغ ژانوسرپ تاک رح هکیتقو یلو

 مهدب ناشن مد رمب ن» یورردیعیبلع
 نیا و دیدنخ دنهاوخ مدرم املسم
 نم هسک,تسا یرتکاراک و پیت
 ما هتخانش

 صاشپبت نیا .دینک یهرکف «
 ؛درادیک زا مدرمیارب هثیم»

 یر ودحم تدمات - تدحرو
 رثهو درادیگ زات املسم
 [ عاوستا نداد ناشن اب دناوتیم

 هزات هشیمه ارووخ رثه اهرنک اراک
 درادهکت

 ین اسک داقتن |بیت رت نیاب سپ ۰
 اش رثه دن دقتعم ؟

 یدمک هش

 تسازوررند «
 سرتزا زوررهامشو دشابیم دراو
 رذهاتدر وشیم زیچ كيب لسوتم یکنیک
 «. دنک هولج ءزات .امش

 نکمم ناریارد - تدحو
 یور زا هک د نوش ادیب یناسک تسا
 ترثهكتی باق یکاپان_ ودسحولخب
 دنی وکب ودنن ادب « زوررنه» ارش

 مءدش هنهک مه هشیپ رثهنبا راک

 دو یک

 تقوچیه دن ربیم تذل

 ریدهاوعت و هدشن هنهک مدر زور رو دنهرتهنیامه تفوعیه و

 روش نیفلاتم لیالد#
 و دن رتمامش ردار كيميم رذه ه
 ورژن وم هک تسامش ناب 1 » نیا دن دقتعم
 ِ تساهد رو اهیارب

 سفانیا رود تدح و
 ۴ :رادیشیلبخنم نیفلاخم لیالد
 قرررردوخ شم را و تردقب ن+نو>
 و ابنناروتم ردآ |نوچ مدقتممنس
 رو هثیه , دنتسه نف لها هک اهن
 ۳ ربر و كيبیم زا نم یاهیزاب
 یر دناورک دیجت نم  یدرسن وخ

 ۳۷ كيميمان نم هک ؛ میوگب مناوت

 من ادنخ یما رمد رم تبص زا
 ررخجهل زا تلع هچب سپ «

 ؟ دب رگ یمكمک

 بول نم هجبل نیا-تدح و
 هملنبا زا مدرمنوچ و تسایلم
 ۴ ایم ناثشوخ و دن ربیم تذل
 به دیووب دلب کا مه امش
 ۱ .دب ورک یمتبحص ین اهفصا

 طه نیرتک رزب هک روط نامه
 ؟لدلانرف» هنارف یدنک ناکشیپ

 ۳ رد هچچا نیااب دنتسه 3 1 ۲ (عرام د لها السا هک « ومرد و
 رد نوچ:دننآ يم اگودنارف رظن رد نوج :دننک

 یسرام > مدرم هجپل ژرآ هللخ «یسرام
 ۰ تسا



 ادیمایفا ریخاددب ویم

 ؟دینک یمینادرگ راک

 سح ناتدوسش تن توهم
 !تسا هتفرگن ناتب زاب هک و

 سشه ین و بم تدح
 رارسق هجوت دروم وا شایزاب هک

 ام
 ۰ دشاب یجاشامت

 اب امش دشاب ناتدای رکا
 » یتاتبل و یناملآ یاههصاقر

 زا امش ساسحا , دیافر ن

 دوب هچ اهنآ اب یزاب و سی
 هبت رمنیمدنچیآ رب .تدبح و

 رد . مهدیم باوج لاوئس نیاب
 اههصاقر رطاخب مدرم؛راک لوا

 یلو دندروآ موجه رتاثت فرطب

 رثه هنادنم رثه یژاب اب هکبتقو
 دندش ورب ور دوخ روشک ناگشیپ

 مدرمیلاوتمهامدنچ ات دعب بش زا
 زا دوخ یاههشیپ رنه رطاخب طقن
 لابقتسا « اکی ما میورب» هماترب
 نامزنآ زا لصانیا یورودن درک
 تسن رتاتت یاه یچاشامت رادعت دعب

 یاههصاقراب امین

 ٩ دوب روطچ ین امل
1 

 وب هحفص

 دنکیم سح هشيب

 را وب وب ۵ اه اب با ۲ ۷ ۰ ۷ 8

 بب زا شیب هتشدک یاپلاسب

 درک )دی
 رثاثتیارب دیدقتعمامشسی + 1

 ادیپ رازابدیاب ناریا

 ههشرو نآ رد - تدح و

 یاه همان ر
 هماراهنحص یور هامکیزان

 یلو دوبحیحص داقتعا ن
 نود یاههمان رب هک الاح

 هنحمسیو رءام دنچات اههصاقردوجو
 رق اش یارب رازاب داجب اب درادهمادا

 ؟۲مرادن واقتعا

 و تشادن یرازاب

 رتالت

 تشاد مهاوخ و۶

 نیا زاده بیئرت نیابسپ«

 ای و هتسرچيهاب ناکشیب رثهاب زج امش
 رتات زا حراخ رداکو دنازوضع
 تقردیهاوخت هنحع یو رب

 ادبا., ادبا -تدحو
 هصاقراب یزاب تدمرو بوخ

 مه یرسو رس اهن آ اب یتاملآ ی اه
 ۲ دی درک ادیپ

 مامت و امش یاج -تدح و

 هجنانچ و یلاخ تالجم ناک دنسیون
 نآ لباقم رد

 را رطضا دبدرکیمیزاب «اهتمل و

 نم یاجب مه اش

 ۲ راک رد هعفد دنچیبش

 دنورتتم

 شش ِ

 یارب یلاوتمیاهشغ نيا «
 «درکدیلوت مهیرس درد امش

 ره هک دوب نی هجیتن-تدح و
 تیم رشکدب یسک ات ابارم ش

 ,هدندناسر

 ار یلیف اریخا.مياهدينش ه

 یرابعمهچیور دینک یمینادرک راک
 رب, والعدبن اوتیم هک دیامدش دقتعم

 + دیشاب مهیب وخناد رک راک یزاب
 متیییمتسا یتدم -تدح و

 مسا اروف مدیسررت هرزا یئاپمدآ هک
 الثم و هتشاذگ نادرک راک ار دوخ

 مهنم دن |هدش ملیف نالف ناد رک راک
 نم بیت رت نیاب مدرک رکف دوخاب
 لد. مرت نادرک راک اهنآ زا یلیخ
 ار« لجنامسآ و یوب رانسواب ردب موز
 هکنآ رب ءوالعاصخش هک متشون مروخ

 یلر نآ رد

 متف رک هدهس زین ارنآ ینادرک راک

 اهیزیهرپان نیا زا مه نیازادعب و
 . درک م هاوخ

 ینادرک واک بیت رتنیاب سپه
 ردلیصحت و سوصخب عالطاب حابتحا
 ورادن یرثه هاکشن ادو یمداک آ كب
 ؛تسا یفاک هب رجت طقن و

 میان یم ءافیا

 و به ۷

 شون رس« یب سراف ملیف و هک دبنک یم
 د دهاوخ یاءهربت و كان رطخ

 لاوشنیاب رکا - تدحو
 رب |یانیسهدنب آ املسم , درذکب
 دوی دهاوخكان رطخ و كي ران

 !نان ملیفتیقفومبامش «

 رآ

 ناب

 دی راد

 هک ی راک تبنب - تدحو
 هلباملص دن |هدادماجتا نآرد

 هدنب ]یارب امش فده

 و زایتسا هدن داد

 نایتملاک دوریاپ
 یداکمه اب

 دن زرون كمايس ۱
 ۱۵۴ هراش-مجنب لاس ۱

 لاید ٩۰ هدامشکت
 لمل زاسأپ یرپچ ونمناب ابخهرا دالحم
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 ۳۷۹۵۵۹ : نفلت ٍ
1 
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 رج جو جا

 رب رج جرج رب اب اب باب به

 یتسدرب زیدمک هشیپ رنهاب آ
 ِ دیتسه

 مت

 :تسیچ ناتب رنهیگ دنز

 مادمندرک یژاب - تدحو
 اس یا رب ملبفندرک هیهنو رتاتترد

 دی

 اش

 وتشیب هچ رهتیقفوم

 ری دم





 ردا راهامنیس هنحص هدنیآ رد هک
 ۲و

 نا درگ دد جز ]
 «ادرا ناشخرو ی

 ی های ۰: دداو 0 ۳ 7 رج ۰
 تسا رش ۱. دد های 1 2 رملات

 اس
 بداپ شو رااب اهم نیا | ۵ رک ۰ » لاو

 « دناودش ورسب ور (ملام 4 ۱ ارت ام نو ضد نو ور
 بسک ار یرذهب مافم زن یاهو

 د را دنهاوع
 هرود نچمهدجپه رد, لاسم|

 ثك رثخدکب ادرف ه۵ات راتس سا
 # ودراب تب وب رب هب موسو+یوسن ار

 نوجشش نا وله تسب ون ناشخ رد هر انس نیمشش نا وله

 , دنک بسک اراورا
 «نردل ایفوس» ؛ربل شپپ لاس

 هدروآ تسدسب ار تبلت اه

 و
 هلچم نارواد و تاضق تئبه

 ناوارفروش اسب دلا ره روکیپ شوم
 ۱۹۵۸ لاس راک هزائدنم رثه,راتسهر
 یف زمم و نییم بیت رت نباسار
 ۱ دلدرک

 نتس-وداودوو نوج
 راعاضب لبق لاس , ادا ناشخردهربچ
 ملیف ردشف رگشومشهذم سل اهرفرپ

 ۵ دنها وخ یوخ
 نب دم شاپ هب ماسک ووب هنف رک راکتسا + وب ۱۰ رهچ هس

 زا یک الف وراودو و سم

 تسامنپس ناک راثس
 تر مر نافشرد

 دن اسرپ 1 را هبن شوخ
 یاونیل ام قیابز یرا ردیما :

 او دل
 زا واپ یرنه

 اثلپ رو ثا رب اب یرپدوتسا یا رب البث وا
 ثیامل یرس اشپاما ی هسوسوور» نیلفه نو لباقم یار

 رابفآیووورب  یدبدونسا یارپ
 هبدسب , دیررگ . تربپارلب اقهیشقل ستسپت رآ دنبال وب
 ۰ افب۱«كرمرالبل هحوب> ردرلکاو

 هار نوپ رب ولت
 هک یلاچ .ثفا د و! هد را

 یودورب كررب یابسی رثک |)ایک اشب ابن و هما امنپسدورو زا لبث دداودود
 دم ایم اطشب

 رنب) تاشپ امن یرسکپ ردوا
 و( «كين كيپ»  هعهزآ رتف و رعه و
 درک بحک . هدرگ تکرد ینوپرپولت یابمارد

 نآ زا بم یسدا وناید و

 رگ ره هکتسا یراک «دا ناگرانس نارتنک ثحت دراودوو سیم

 یاهمانب ملپف هسردسک وفیرب ونسا

 «هدشل تخار رب طسفد> 4 وپ اه رهچ هس»

 یراب «یلالوط مرگ ناتسائد و

 یک زانب و ؛ هدرک

 مامناسبار «۱دیوش ممج مچ رب

 یزاسب لوفشم نونگا و هدیناسر

 لوباب < تردقو مشخ > ملیف رد

 دن | ول یزورد رگتپما رکنف م* شد+
 ور و آ تسدب ثیقن وهآماپس رد دنپ ات

 ؛ربچ نیموس ناوا# دلاون یثحر
 دب امل یسک ار اورف دنمر ته درو (ارحب

 یر یاهتیل امن طفل البق وا

 ۰ تشاد

 سرا رد «ی)ی)ز» سیب ین رد

 شایزاسب دسمآ نسیو رب سلجت آ

 رارف دیچمن و نیتحن دروم یردلب
 لر لماتنودبدلا ویرجهک تفرگ

 واب سیلپنرتب» ردار نرسپلآ
 , تخاس لوحم

 نپا یافارد یردقب یسداو
 هک دا رج رب یلاناوآ ساسح شقن

۱ 

 ثسا رذپ | رب

 نبرد - زل وتاپدد
 دو رول | دب دچ دلم رله هشپپ رثه

 لاس راکسا هدن رب مه :املیس
 ثسا لبف

 شفن یافیا یارب وا
 آران وب اسوملیف رد یلار»

 شقن رونگ اراکتسا دشقاوم
 زا وئاب .دپ اب رب ارلاس مرد

 یدمگ لردروا نلک اپ ًارپغا

 هدرک افپا «یبالقلا رب ژدرد
 هنفررگرارق هجرت دررم و
 , كثتسا

 یهانوک ثدم یطیو
 تپدجو راکتشپ اب تسلاوت

 ناوخ یا ار دوخ

 تیمار وا سلامرا رپ نیدقتثم .رثآ |
 تاضف ثثپه یفحو هدرآ یفلت ریظن

 ارشمان امنیس میانصر مولهیمداآ
 سپ رضا !نپ رذوب راکسادپ دن اک جلپ و زج
 « دن و رگ رگ زلاسمود شفن

 ردیسراوسیم.یطاوا نیادد
 تنداب« یااسنا راعش د ملیفود
 ناب دبخ هد ؛راشهلاخ وو یاروم
 شی رپ وک یراک اپ «یلامش كپ رد رف
 هدر و آ ثسدپ ث رهشو ثبقا وم شیب زا
 , تسا

 هوم

# ۰+ 

 اصن

۳ 
 هک اد - ثیفب رگ یدنآ

 انسالب ر+ انسان ودب امیلاکی یمآ
 یار یتفو > یماظن نام ررمق لپدک

 لاسما,دنساش
 رد یتج هک درک بسک ینبقف و+نانچ

 اب ثیفب رک

 و ترهش یودو رب

 ه تسبل اه هخ وجرس

 ۱ دیدیمنارلآ مهسا وخ

 رد سیب نیمه
 یارب ارونا زاک اهل اتف اپ تبف و رمم
 یاءربچ > ملیل لوا شق ردیزاب

 .عفاول | یف یا و سد گ رب« .تیممجرد
 یا و» یملیف نوپسرو ردتک رشاب یو
 شب مافل 4 تسیل اههخوچ رس یا رب
 تسدپ ار هه آ شوخ ودنم رنه رونکا

 دروآ

 ماسا اپ لوفدمنوتک | تیفب رک
 سم زن ملیف اه هنحصنب رخ آ نیل اسر
 شب اب دنب وگپم-تسا « )اپ رس» شا
 دهاّوخ ترهش جراپاررا ملیف نبا
 , دناسر

  -اذویچلارف یلوتنآ
  هدچپه زاشیپ هک یتفو. دوز یلبخ
 هک تف رسگ میمصا « تشاه لا
 دنچ روظتم نیا یارب دودرونکا
 ههزالنولف یزومرنتف رگ ارفب یلاس
 بقا رطا روررابسیاه هتسداب و تخاد رپ
  ففتعم تاشیابت  یارجاب کپرمآ
 وزتسو



 جاملات هراش ر :زا

 هاب ۵ایوو, وو

 نتش)۰ افده

 ۳۱ 1 کام زاتمسق
 ایرهشیاه ور حس امنیس

 ی و سو و رهق

 یلعبآ غ دود

 هم + ۰ + دشاب دیأبن اهنیسس ات

 در وزفاام رهش یاهامتیسرب یروآ ماسرسزرطب نونکا

 نیآ دوشیم
 نا رددب امت دص رو دص

 فده یلو تسئاریا مورممامت یاربیشدتب دیما دیوت
 ؛ هوشهصالخ عوضوم

 كلررب یاهنلاس نیایارب مبا هتسناوتت زونهام هن افساحم
 هک یناسک تیرثکا ۰۰«مینک تیبرت «ورامنیس » یاهمدآ؛ امنیس

 ف
 تسا هی وسلایلع دنشاببوخو عالطاابو
 نیا هک یثداوحزا یروآ فسات یاههنحصاب امنیس یاه

 «رایشوههدننیب > كي هکنی/ا شزرا ناشیارب ۰ دن ودیم ملیق
 نلاسردام تهجنیدب و

 نایچاشامت
 دنا هورک عیاضار ووخ لوپ مههک میوشیم هجا ومدن | هدر وآ دوجو
 ۰۰۰ ارام تقو مهو

 ۰ تسا تقیق> نا زا یکچ وک یلبخ نایب ریز یزدناف

 لوا تمسق
 نیشام راک ورد هکتیا لثم

 هدرک زابار< میظعلاودبأاش یدود

 هالک و هچب ونز . تشکی ۰ دنشاب
 ریزا رسامنیسنلاسوت یلکف و یلمخم
 . دندش

 كن وكن وو اههچب غوزوغاز

 نآ ؛اهیچامنیس لاقمولاق و اهكرزب
 هدرک تسرد یاهتفشآ رازاب نانچ

 مابح رقشق رد ارنآ ریظن هکدوب

 نم رانک شرهوش اب هک ینز یارب
 دوب هدرک یورشیپ دندوب هداتسیا

 سمل ار «ريقح هچاب» لمعردیلو
 دوب هدوءن

 وتار شدوخ هک یلاحردوراب
 یولک راک دوخ هاگتسو ,دیشک یمتیعمج

 شوک تک رحكياب و تخادن اراکب ار
 هک ار یلانشا و تآ زا یرادقم یشارخ

 اب ودرک ممج ووب شاهرخرخ رانک

 فت نیمز یور یدایز یادصورس

 : درک چی چپ شقیف رب درک كالد نایم یاهدروخودز و هنانز

 راشف ؛مدرک مدوخب یهاگت ِ

 هدرک هلوک وجک ارملکیهكاب تیعمچ

 نایماررفنکی هکنیادنن امتسرد,دوب
 رد هرخالاب ات دنشاب هتشاذک هنکنم

 تسردارمعضوو رسأتمداتسی |یاهشرک ی
 ملپکرا نی را رو

 ین اشنیاب تلف

 مود تمسق
 مدشاجباج دوخ یلدنصیور

 تسع ی هچا وند کن ادوجواب
 نیمهاما . تساهتفرراکب ناوارف
 ود نایم هدنب كچوک یاهاپ
 راچیا ریعمدساملیس یلدنص فیدر

 عورشاجنیمهزاهدنب تافاکمو درک
 دش

 لر

 1۰ ۰ یلکیمیدنب طرش
 ۳ رمياهشوک

 بشم|قرعاب دقن نموت جنب-

 همت رج

 ارشی ومهکنیا لثمار نوسراک
 یتقوات. دشرضاح دنشاب هدزشت

 شتسد« اقآ رفصاو ارغود هشیشهک

 رب ناشطرش متشادن ربخ نم تفرک
 و تسچ رخ

 ویتک اویدار یوردبال مدرکیم رکف
 اقآ رفصا هک دعب ,دندنبیم طرشغ ود

 دروآدد شبیجزا ار« شک هتشاب»
 الواهکتستیآ سرب طرق مولعم
 -رب هشیش رسز| |ركتشط تب رض كي
 هک صوصخب ,دیزرل ملدهرابکی .دراد

 ار هثیشرس تف رمیب یاقآ رفصا
 ؛ هدژد سیئر ریت ,تفهلول دننام

 متسن | وتیم بوخ وب هتف رک نم فرط

 زا سپ اررکیررفن دنچ و دوخ تخیر
 سیح نیمهررهچ.منیبب طرشنیا نایاب
 تخبر و دش دنلب یراجفنا سییو

۹ 

 یررا هدش 20 ودد
 ,,..دتفیغود لیتاپ كیوت

 هک یاتآ رنصا» قیفر
 رس ۲

 7 زا هکنیا یارب دوب هتخاب
 یرس.دب اب نو رب تخای زا هلصاح

 كسب دع 4 ورک رادنارو ارم یاپ

 ناه رد و ندرک كاپارم تروص
 -یم هنازوسلد یلحل اب دنتدنت لاح

 و
 یدزدنک و گدروآ رد اراقآ

 ...اق]تروص

 نایرعوتخل یرکنت هک یتقو

 ! دلش تا رهذ
 اریرکفت و تدحور ودیسلجم رد نا رتخدونان ززایاهدع

 1 هکدوب نیا درومردثحبو دشیم رتدای زاپن ] هدعمدرهودن دوب
 ۰ , تساهورک یقرت ناربترد

 + الثمتفک تدح و

 تشادن زیچچیه



 داد هک ملیف |

 سدب و هب اش اع

 ۱هناخکتراترد

 سس

 هنت هرم «مچیمترب ارد

 درا ویهنآ زوسود و ویل اه ۳
 و ید عذاب یملیف ۷

 زا قدابز تمسق حصر
 یاههحص یا ما و

 دنآیاهرانک
 «دش هلش |

 اهزاینو زار تآ فافتو
 یاقآ روتسد اب دنچ

 ردقلآ یلو وب ثاد رگ راک

 هک تخا دن | هس وس وب ادنامشا و

 هشوگ كم ارنآ هاب و

 دن دن اشک وب دوتسا هن اخکی را

 نآ یادیپان یایاوز رد و
 هک د دادیم هما دا ر«یزاب»

 دداد نادرگ راک یاقآ اتلفغ

 درسن وخ چیه تربار؛ دش

 د دزرانک ار" نازوس »

 و داتسبا

 راک هچ(ههچب بوخ -
 ٩ دی درک یم

 ناز وس (مچیه تربار)

 ردمن اخ وورک هاگلا رد را ویه

 وح هتفشآ یاهومهکیلاح
 تسد اب درکیه برم
 . تف

 هتشا درب ز ور+ا هک یحلیف .
 ميد رکیم رهاظ اجنیا رد میدوب

 !!دنیبن روت هک

 ؟ یلدب ترسح
۳۳ 

 هتفه تالجم زا یکیراگن ربخ
 اِ دو"
 !قبسا یدوسامناخ اب ۲

 اردیسرب ناشیا زا و هدرک یاهحاسم

 امشب ناکدنسیون زا ياهراپ» دوب

 دن اهواد ناریا نرولایفوس بقل
 یمهچهرابن ارد ناتدوخي ۳ ۲)۳۱ تس

 واد باوج مه مث اخ
 دیتک قیدصت ناتدوخ

 یارب اهملیف رد یوت رون و میرگ

 دن ربیمراکب نرولایفوس
 رمان | دوب

 موم یا را

 ناوج رسپ اهتویلیم |
 بدرهایلد رها رس دد ]

 ودداب تیژریرب باوخ |
 ۱ دننیبیماد

 عقا وملاعدد یلو ۱

 سن اما دییها رهاظ

 1۱. دا رادن مدادرخ مونا

 نج ید ۱ ,دنح یروردبالهک
 ۲ لباس ۱ هبل ره

 .تساهدرک سهلادتب رب ربا

3 

 : اد
 هری ونمهیلن رک ومو

 دنن ووج الف تر نما دیتحا> تو هل ۱

 هئدن وک رت نیمز یور رابخلنم اروید كالا نوتزاج
 هملق ا ودن ورک مین _ودبتب رض دامو وداج هناحیرو ۱

 هنهتشو دنتف رالاب نارابکنس
 ور واین ودارانعرگیجات دینکب ۳ و ربالاح

 فک را تشکناراهچ شریثیش نآابو
 :و ناو ارباب مناخ تنرواپتلا .هبه لوبت 2 اقل

 » زانرچ مواد

 معا هک تسرد

 ۰ ی
 یا د 69
 مغاو یمن و هکتیو یلو



 هک ووب یروپتم وعاع
 رزم و
 داروایبتسدن دوحو

 را دراو ۳

 دوب یبلقلاقیقر وساسح ره

 كنج میاجف ریثات ت

 ؛ درجمب درک دبعدوخا
 هب .تسد. هفیظاوماظن تندعهرو

 حیاج ن 1 یملج مامئار میاحف رب | هک دن زب یملیق ۳"
 , دهد ناشن هدربیورلاع

 زایکیزو رمالین اد
 تسا یسیلکنا ناکدننک

 یاهبساهمه : نوچ یئاپملیف
 مدنی و ردلتق-هن تفگ یسک

 یلانشوریاپذنز -نا . ۲ . تر

 دیعلپ دهاوعن ارابن [ ابرد- تالل
 درمنیا هکدناهدرک تباتدعرت

 و تراپم شیوخ راک رودح «

 دراد لماک یدآ
 «نامس اب دومص» و|شیپ لاسود

 دهعهک دوب یملیفنامهنیا.تخآ

 . دزاب كنجزادمب دوبء

 هسیهت زا سپ لجن آ لیناد
 تربلیک سیئولاب هک دوب «تالر
 . داد یورو

 نانادرگ راک زا المق تریلیک
 ناتسلکنا یامنیسم ریو كي ۰

 . دیآیم ٍر

 موسوم یبلیف شیپیدنچ وازا

 وااب هک یو-نارف ژاب رس.دوشیمهویب
 رک جا ودزا
 ید ربت رد

 اروا هک هدن ام یقاب یرتخداب اهنت

 نتفابیا رب تل وب ودمب اجنیازا
 ی تقاعودن زیمرد نآ و ردنی

 اباجن ] رد . دد رک یمكج هپبج

 دوش یمانش آ رزب رفین وت مانب یدر*
 و ددرک یموپ اتشک راتف رک دهب یتدم

 ما
 ,ینیم,یجهرآ بانک زا ارناتسادنیا
 فورعم تسیرانس و تربلیگ دوخ

 ۳۰ هحفص رد هیقپ



 یتن وکسی و,دوب یتامنیس هتسجرپ

 رد و نیب رودتک رج رهرد,نالب رقز
 دوجوم لزاسو» مارال
 یناور تالاس دیدشآ و قیقلل

 هب صاخ رفست 7 .داجیاو اهژانوا]
 ءدرک هدافتسا یهجو نیر

 تان اجیهیسر رب یا رب ق رتشپ ت

 و دراد :وسخ یاهژان وسرپ

 روشروصقمنایب رد

 هتشابث | ملیف نیا رسا رت.ددد
 تسی |هدشباسحو ابیز کا
 ء دن راو یشاقن یاههولپات هب #9

 هب ینیلاتبا تشل كي
 تسا «ساسحا» اب 9

 هیارفا نایژرد لا
 نياب هجوتاب و وشاب یم 2 2 4
 یتنوکسی و ملیف هک منبت

 ٩۳۴۱۱90 وسنب دی

 :ومیناه ترچنیرگیل داف س یلاوادلآ
 ملفیک ول لوعحم - یتن دکسپ وونبک ول

 ,دیاتشیموآ یوسدوخ قوشعع

 اهم ما مدیح

 نت

 یاهرتخد و اپن زاب هک ( رجنب رد ۱
 لیامتساسحا, هتشاد هطباریدابز
 دنک یم

 تاساحا و تالیامتهک نزنیا

 هجوتنودب اهلاس یطششک رسودنت
 هب . تسا هدنام یقاب هدشنعانقاو
 رصتخماب ناوج رفاقذعزآ ربا ضحم

 روش یممیلست یعانتما

 تردق قشعنیادنتبت یدو ژب
 ,دنکیملسنژ نیازاار رکفت و لقعت

 یا رب نایش روش هک ار یهوج و هک اجن آات
 یارب,دن |ء ریس واوزن حراخمنیمات

 زا ندش فامم و سیبط كيب ندادهوشر
 سیم ناوج رسفا رابتخاردآ كئج
 وراذک

 ووجوتّدل زاهک یشی رتا رسثا
 لوب نیااب  تسا هدشبا ریسنز نیا
 هناورودیوگ یم ترتاروا تفگنه

 ددرگ یم دوخ شنرا یزک رفداتس
 نارتخداب لایخیب ودازآ اجنآ ردو

 دزادرب یمیتارسوپب ابیزو ناوج
 ن 2:۲ زا زونهنز نآ هکیلاحرد

 ندید یا رب ماجنا رسو دزوسیمقذع



 وب بتچ ارج لس

 فب دركي زا كئ و یحن راثوت رب
 یم میظع یاهنکفارو هک دیس أت

 نامتخاسرب فرثم دنلب رایسب یئاهریت

 دوب هدشتصن جیلخ یوست ] یک رزب

 كن و یت روص یلامن هک نامتخاس
 حیلخ لکش یناکیپ هغامدرد تسرد

 نامهاب رگیدیانبنآ یولج و هتفرگ رارق

 ِ یساو هنر و لکش
 رد . تشاد رارسق

 ولپب مه لحاساب هک میظع نامتخاس

 ی یکقاطا دوب یئاههیاپ رب

 نآزارترودو
 نیا همه ربهک یئاه نکفا رون تشپ
 انبیدادعت دیاتیمو رفاه نامتخاس

 یصندنب رایب

 | لد رد هکدوب هتفرک رارقرکیریاه
 | یلودیسریمرظنب مهبمووحم یک ريت

 زادشیمار شکن ر شوخ زبس یراک ور
 ] داد سیخشت رود

 و راظتنا قیاقد نیا زادعب

 و مدرک وا هبور هرخالاب ساره

 مت
 رکیدتشب | تور

 نآ زامشچ هکنآیب واو ۰

 بل ریو وریگ رب اهغارچ وهرظنم

 :تفک

 زوجنیا مدرک یمرکف نم -
 دشاب كن ریرتسک اغدناب اهنامتخاس
 تسایرگب د كن رهک مثیب یم دلاحاما

 و زبس مدرک یمن مش ار شر کف نم هک

 ۰۰ خرس

 ره مدرک یمیعسهک_یتاملکا
 رث وم وهدرمش تسا ,ناممهچ

 نیا..تور.نک هاگنبوخ
 ...نیتن وک ناس فورعم نادن زتسا

 شسا لس یئاکی رمآ رههک ینادن ز
 ۰ ۰۰ تساهمدینش شربعرد رابکیار

 تسرد»هن درادیگنشق «ٍیغش

 / عاسلا شتپمفاو و تبدوج و +
4 ِ (, 

 ۲ مبفیم ۶

 مراد نمردآ ی
 رک کیک عین «می دارد
 ( مهاوغیموت زا نمو کد

 رزدنیب ناستخاس نیاسوخ مهزاب
 ۷ هکن وچ ینک هاگنار كرزب
 دشت قفوم نامووخ هشعن نیارد
 رخ وروپ دهاوخاجن آ رد نامیاج
 اردو ان وروک» ردنادن ز هب تور

 نهار تسامیولج هک نادن ز نیمهب
 . ۰ واتسرف

 ممررهرهچهب توکس ردیتدم
 شاهناچو كف تالضعشزرل و هتفر
 شیابنادندندرشف_مهب زا یکاحهک
 وا یتحاران یلو « مدرک هاگن دوب
 یاهفرح هک دشن نآ زا عنام

 لاد ار موخ هدنهد رازآ و خلت

 مک
 مارجنآ تور, .نک هاگن -

 یوراک یفارچ اجن 1« ینیبیمارزبس
 لط و دن اهدرک راوس دنلپ ریت نآ

 لادن زیاهنانخاسنب رتدنلب زا هکتیا
 , تسا رتدئلب

 با غارچ نیا تور,یدبد
 تسازبس هعاسلا كرزب نکفارون

 توت لکتبآ زا بآ نادن زرد هکنوچ
 دروفحو تا مارآ عاضوا. دروخ

 2 زههوهدشن ماجنهنازور بایغ
 0 12۱4 دناهووب .رضاحاه
 شب یدعاسم ان قافتا , یاهثداح

 7 تب نکفا رون نیا دیایب
 1 کا توررتقوتآ وووخیم
 1۸24 ودشاب هدشغارچ نیا ندش زمرق

 *هاوخووخ
 منی نز عضو نیرت میخوو
 0 ح دوخسع نایاباتو ؛دوب

 ممه

۳ 

 4 رلیمنیلاک »لاس وین وب یو,دوتسا یلتشاد تسودودب دج هراتس
 اذپعم دنتخادنا ءارب دوویلاهرد شیارب هک یدایز تاغیلبت مامتاب
 ,دنک سسک یتیقف ومو ترهخ تسناوتت

 یثاوغرا باقن نوچ یاهداتف|اب شیپ و كبسیاههلیف ردیزاپ اب رلیم
 تشادشیب رد هک یئاهتبقف ومب وداتفانآ رک اشامت رظن زا یردب ردیاهلاسو

 دز همطل یلکب

 «ناطیش شاداب و ملیفرر رلدنچ فج و زل و نسروا اب لبقیدنچ یو
 ورب ورشو رف و لابقتسامدعاب زین ملیفنیا هنافساتم ۰ تساهدرک افیا یلر
 4 تساءدیدرگ وادملقشزرایب رثاكي اجهمهردو ءدش
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 نهدومشج ك رتخ د هک
 مدرک

 یتشژ و مح ربب ثیعق

1 

 تشادن شزرایدادت

  زب تسو ن آپ اه
 لوق مه ژاب ؛تور . هدب باوج

 ۶ یهدیم تدعام
 ۲ متسه فظوم اقالخا نمیوسب مارآ مار] شتروم

 دشمزالرگا اب . مگان شریحتهو تشردیاهمشچو دیخرچ

 منکب ارراکنیا مناوتیمننم ...نم .درکهاگننم نامشچ رو, ریخ یتدم
 و شتت رج هجوچیپب هک منکی م سح نادنز هک دن ادرگ رب یورهراب وددمب

 1 ۰ س زا و ششوخ نادنززا یترآ رکا مرادن تقونآ ,دنک اشاهتاریتارون میظع

 ۳ هد یوم هک مرادنیتادنچلیم مهنمدیآیمت ار شرس , داتفا ریزب شیابعچ

 3 دم اه يا مزادنای نادنزب ارمووخ ناکت هودناوسای یورزاراب 3

 ۳ جک ۰ درایو مک سم تبجر یفج هوم 3 مت زیع ار اهفرح نیاهکالاح تفگ هتسهآ و داد
 یکج شرهاوخ هناخ رد نونکا و درک ادیپ فالتخ|شرهوش اب لق داوخ دوخوتسب نوگی|رموت دیاه  یبف مقون ]نما .نب «یوادقح-

 هک ,یدرمره اب و دربیم رب تسا فوزعم ناک واتس زا مهو) هک | ,نب , ميوگيو زالکییلو ینادب  یمآ الاحام). ميوکيم هچهکیپق
 اراه < درم دنآ زا یکی الاب رد.دراذگیم تافالم هدعو دیآ شیپ | تییهامه,ووخهراب رووتءدیقع هبهک . هچمه مناوت یمن تقوجیه هک مین

 :هدییامرتتم هطحالم یا اب هب من اوت یمن من |دیم ردقنیمه نم مهدیمن . متاوتیمن« منکب یراک
 یمن ؛منکك مکن ادن ززارارف ودینرآ .دینا+وب تسووداب ارشاهرهچو
  گ یتضرسو بابتلا ناتجاب ار ارز هکتسایزیچو شحمیگتاوید .مئاوت . !رشرسوااتدیشکل وط هظحلدنچ

 . "مدرکت اد ارچو نوچتمرفنم ورک رکف شیوو دیابت  دمب دناسب تک اسیتدمأت متشاذک زا ولمم نامشچاب و درک دهئلب زاب
 . متک گرتاربراک هک تفک ردقنیه خم محو یادی ۶ متفک .دشنمهجوتمیدیماان و یفلت

 تلتعزاتسو مهوتمیا وتغارسو ارین رآ واجتیامدمآیم هعفدکییهام وتبنمهک ینادیماجکز اوت - مداد وتب حبصنم هکیلوق -

 نادر هبهک رهشنیاب مهاب ویوادرب  رارههنآز|مه شیپ هبتخ . مدیدیم . متساوتیمنماقافت|مراریرظن هچبهكي یب وباصیپ مهاهردقنآ« نب «
 یاهاعاجنیا موش لقتم تساکیوزن مدمآ نادنز هب شتاقالم یارب ماهدیتعمهوتاب زیئنم هک میوکب وتب زور ار وا و7 رخآ , ووب قسمت

 .متاس و ميکءراعا یژوبقزط "ییازایهاتکیوخنتم ۲ هوومیا ررمناوتبمتک یت لای و". یلاحهچهک ی دیدن , یادیدن هبکاحم
 هقب ومو رب شتقالس زاب اورف نمدعب و هبنجناساهقرح میورک تبحمفرط . «یدینش تسوولب.منکب یکنک واب ,.. تشاد

 یتقو -. مونش ار شاروتسو مجارینعتشاویرفن ود لدوروككي ؛نکتهاگتسبهریخ روطتیا , تسرد : مدرک قیدصت
  تاقالمتدمنیس راجنب اب یت رآ تیحص

 2 تعاو نابهکن و روم هدشمامت رکب و
 ی قرح یمهم و یدجعوضومهب تسانمرداربینرآ هک تسا تسرد نموا هنکاحم مقوم. هلب -

 8 ۰ : رضا سودا ۱ ربا میدز رهمرضاحو مراد تسودار وانمو نیالاس راپچزادعب , مدوبایورآ
 | تقو رخاب هک هقیقدجتپ اما متکب شقحر دی رب متسدزاهک یراک .  متفریمیصخ رسب هکر وب همند نیل وا
 او عوضومینرآ هدکیروب هدنام یارب مئاوت یمت ارراک كي نیااما , داد هماداتور

 متشاوتیمت زوته هکیلاحر> یلیخ ناجبه وهلجعاب و درک شوع مدشتعاب نمرکمالصا,مهدب ماجتاو| دور .نآ ارتردا رب وت رگ ا-
 زا منکمضهتسرد اروایاهنرح مينک شکمک_دیابهک تفک نسب دای اد مدوخ الاح هک ووش ینادنز وا نادنزیاروانالاهکنیارکم !یدیدم
 ارت سروآ .دنکر ارقنادن ز زاهک .مزادنابی .نادنزب -یم هتب شیورب _اهروو دنربیم

 مهاب وتغارس ميلاب تفک و داد نمب . امهکت سا مرعتسم مه شرک لصاتسم,دوب ورا ی
 وا هک م یک ادیب یهارهدش یروطره زا هکم يک مک و اب و میئايب رقنود  .تشحونم هک یروطكی «دوب ک

 » دهدمن ناستاهبندیتج اهفحنیا ميهدبتاحن نادن ززاار تساهرخسم طقف هن , دنک را رقنادنز . یامدعدنشاب دیاش ین ادیم:مد: هد
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 ون زامات نیمهب
 جیه زا یکب یواح,دش سابتق|

 شمت رم و نی رم میاقو تمدن
 « تساخب رات یکنج

 هژوس نيآا ۱۹۵۷ لاس رد

 هدننک هیجت هجوئر وآ تريح و تفکش

 زو رنهو زو رمانادرک راک و رب د هشیب

 تخاسیلج ووغبار «لواپ كيدو

 نویلیمششرث| هیهتزاءزاتهک لواپ
 ی رد:دوب هدشصالخ حق ا»» یرالو

 دروآ رد ملیفب هک دوب یبلاجءژوس

 هعیهوا
 ارزباملدن و ودش نآ هتفب رف دناوخ

 نبا زا ات دیزگ رپ
 و هیه یتیمهاابب رایپ
 دب امت

 لاس جنب وتسیب ۰ لواب كيد

 زا ار دوخیرنه یاهتیلاعف شیپ

 را رقده . درک زاغآ رتاثت ین اتسا

 لسباقم لر سک و ف یناپیک رد دش

 وا یلو,؛دنک افیاار فورممیمناخ

 یافیا زاهک دوما فا رتعا شدوخ
 .دمآدهاوخن رب یلکشملر نینچ

 و دوب رونیک تناج مناخنیا

 لپ اقمرد لواب یاجبهک یسک
 .تشادمان لراف زا راچ, دش رهاظ

 هک دشیم هدیمان « متفه نام-آ >ملیف

 ورب ورتیفف وم نی رتگ رزب اب ایندرد

 او تبار رد امزک

 یویزانم بات
 0 موطنآ

 و و هوم

 و

 ی دنبر یرع و یس
 .وزان م نیش آ یاهد

 نيمود ولیچ > ملیف اب

 ملیف :نیهوسو هات
 - هدننک هیهن ناونع «حتاف »شی وخ

 دروآ تسدپار نادرک راک
 نشر ههنب تافرل واب یتق و

 تنگ ناراگن رپغپ دز« نیریز

 ناچیه ناساد م.هاوغیمو
 زیگنا

 ووغب نونک اتامنیسهک مروآ رد یعلیف

 تروصبار رثار ردناموک

 6. تبقا

 «نایهبزنمشد» هکنآ ژاسب
 ناهچ یاهاملبد هدرب یور
 هک دن و رک قبدصت ءاننتسانودب هه

 یمس و ششوک رد دحزا شیب لواپ
 .تساهدشقفوم دوخ

 «ناد رک راک و كب ناونعملیف نیا

 دروآ ءارعوب لواپكید یارب ار

 هجنپیوق درمود یورناتساد

 « مچجتربار > رکیپ لوف و

 , دمآ

/ 

 یلاب زد رب زلایتدب اهسون ایقانامعارد

 رو: نیتیاک دوخ نیربد نمشد

 هجا ومیرامثیب ِتارطخاب یناملآ

 فا كب شقن یافیا , دورک یم

 تسی پیچ دایز هتبل | مچیمیا رب

 اهملیف زا یرایب ردنونک ات وا

 یزاب ار نازاب رس و.نارسفا لر
 لر یافیاابیو .اریخاتسا هدرک

 ملیف رد یگایودیوربت زاپ رس كب
 یاقآ , دنادپمادخو نتسوه ناج

 الماک ارشیوخ تراچم < نوسلآ
 البق مچیم . تسا هدیناسر توپاب

 مایفرد ار یماظن نامرهف كی شقن

 اب< وج.. یا .. یج تشذک رس و

 يارب و دوب هدرک یزاب یئاناوت

 دش راچان «نب رب زنشر» رد یزاب
 نانساد ثداوح عونو لحس هک

 دو رب یلاواهردررپ راهلرپ فارطا

 هک دوب وا یزاب نیل وا نیا

 شی وخ یگشیپ رثه:نارود یطمچیم
 زا جداخپ یملیف رد یزاپ یارپ

 دزکیم "راس دوویلاه

 یاب, رتکب» ؛ دیوکیم وا

 مو رس دوویااه زا جراخب نپآ
 ماکنهنم منامن زاب ندییاوخ زا هک

 دیاپ اهبش و,موشیم باوخدب "راس

 ووو و و موم

 , هو و وجه

 هنرد [أح ی

 ار مچیملب ۳ اقم لر« ۱ مئیشنب رادیب

 زر وپدروک ین امل آ روهشمهشیپ رثه

 تاررد« نی رب زنهشد »دن کیم ی زاب

 را هکتسا یلاکب رمآ ملی /

 ,ررک یزاب یلاپورا ریهش روتک ا
 كرط زا ۱۹۵۷ لاسرد زنگ روسپ
 لاع رد ۰ هناررف ملیف "یمداکآ

 رد و ویویردلیس ف رطزا
 داشت فرع زا ۱٩۵ لاس

 نی رثمب ناونو روت و یالعل |نیب لا ووتسف
 .تساهدروآ تسدب ار لاس روتک |

 را رب یک زاتپ رثک روب در رک

 «لالک و نم» یاچهلیفا رد یزاب

 ترهب ۴ ۳34یششد اه ورماحد
 تعابدرآ بسک ووبلاه ردیصاخ

 ردوشم و میم نانکتی زاب رباس

 زا دن رابع ملیف
 لس ررررات نوسب دهلآ

 لر رنک ثروک ت رتبلا لار
 نت ربلآ كنارف

 * مولا ول, زاکنه7

 هلورام یفا رگ وت ون نادرآ راک

 اب ۱ يرنم ان ادرگ راک-نوسور

 یو تم ته توفثربلآ و رلبو

 9 ۷ رب )نمشرچ
 وب دونسا رد یگلز و برکم

 لا یاهنیسیدورب و هدشهیرت
 در ادب ههاوخ اهایت ۳9 ار 7
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 ۱ بن ولا :ظفاحا دن

 ب4 رواب نو ربات و كرم

 -اهتخاس براعضمو تحارال

 : 3 1 9 ان هک ۱
 نیمزک ورم وه زد اسج رجاب یزاب ريشمش حس ماگنهنو رباتهک دمو .یتق و انیچ

۲ . 
 تفرل شوغآر» ارشرس ودن اسر واب ار

 داحنیاع وتو درب و درادیفبمضر
 قاقربلف انپج»

 <.درک دهاوعن شوما رف

 وتاسمم و اه نشج رد مش یلیخ « هدروآ تعدب ار دوغ یرام لاسمح هکنآ اب انیچ نزلکا

 دوشیم هدبد

 وشعاسو دنف ابم باوختعت یرر ارذگپم یاهناغرر ارش, وخ تغارف تاف وا دنب وکیم

 ۰۰۰ وب رب كشآ

۳ 
 اب

«۳۳۰۱۳۰۰۰۰ 

9 ۷ ۷ ۷ ۷۷۷۱ 

 ۳م ی زن



 4 ؟ راتس اهشبوصم ی تبلت
 ی ۰+ هی ی

 ی ِد رهن

 توش و وو تیساص بم رتهرظت

 یم دیاشو ریظ نی

 یک 72 ۳ ی

 یدب |یتعیشوخ نعیا رب ین

 :رلدنح فح
1 

 ت ون میک

 كاوت میک نم یارب

 مت .دجاو هک تسا ۱و

 راتفر,تاک رح رد .دشابیم

 تفارظیو نتفک نخسمزرطو
 ناست|هک تساهتفهن یتحالمو

 روح یوس واتحا ی او

ِ - 
 میوخب تن رجب مناوتیم .دنش یمتلج

 مک یئایز . تشاد بوصمریدیان روم لماک زا یاهتوسنیوهک

 , تسا درم ره یوزر!

 : : رپوک یراگ
 ,تسانم یدویهیدد وآ

 تب رواج ت  هیدن ؛ دنامسم قاب 1 خ تا -

 « رهظزا دعب رد قشع» ملف ءردوا هنادتمرنهیزا م مایز 5 ی ۳ لب تنارگ ی 5
 نز»نم یارب ,تسا ناسناراکفاو نمگر ب دی رگننا

 دشاب هک تسایدوجوم «لآ هدیا

 یعقاوموهفب و دشابت یکدت زرهاوط

 تسا ریاقتمسوهاب یکدتز تك ِ ۳9

 دن وریهودنیا یم.اهتاوجواپیاس





 رب ...تسین نیب رد اهتحصنیآ زا

 تین هجوت نسح نیا زا مشیلیخ شکع
 ناتاخت ]و میرا زکسابم نامرتخدب
 ناتیکدنو یتآ كي رشنیست رد ار
 میئاتسیم

 شتماق ودشاجب اجشا یلدنص رو
 دزادصو تشادهگن تسار ار

 ؛یرلاو-

 -یمیهتنم وارهارهب هک یرد

 دروخ یخ رچ شاه لول یور؛دیورک
 دشزاب اروف و

 مدیدنخ مدوخب مدوخ نابکات
 ردتشب یرلاو مدید هکشیازاو
 ؛هدادیمشوک امیاهفرحب وهداتیا

 .مدیشک تلاجخ
 قاطانوردب مدقكرتخد هکبتقو

 یروط شتحالمو یلاسیز,تشاذگ

 وظحل دنچیا رب مسقن هک ؛درک مروحسم
 ..,دمآدنب

 و هتخادنا ری زب | شیاهمثچ

 -هن وگ . درک يمهاگت ارقاطافک

 هتخادن | كن ر یعوبطمیخ رسا رشی اه

 ی
 لاحنآب ارم نوچ تاوروه

 نحل اب و دشدنلبشیاج زا؛دید
 :تفگ یبسر
 یفرعمار سراک یاقآ :یرلاو- 5

 تکی
 دن|ورگ ربنم فرطبارشرسسیس

 نیاب؛یرلاوهب هظحادنچ ۱

 شدوخبارمس)وحاب| رسهک یدوچوم
 دعب و مدش هریخ ؟دوب هتشادلوقم

 : متفک

 یسانشآ نیازا یلیخیلیخ

 یور و درک یضاوت یرلاو

 هان زا همش معوتک یا
 -یمنآب هک یاهطقن زا ,

 و

 هظحل كی تدمب هقیقد نآ رد

 لدردودش لبعاح میآرب هشیدن | نیا

 زیگنا رحس یعابیز هک دنکت متفک
 یگتخاسیریوصت زج یزیچیرلاو

 دردب ندرک اشابت زج هک ی ریوصت

 :..دشابت ؛دروخ یمن یرگید

 هتشذگ باتک و باسح زا نمراک

 هک هچ رهتشز ایبوخیرلا و؛دوب
 ::مدوب شقشاعو شمتساوخیم دوب
 ین زامسعا دوب هک روط رهشتیهام
 دوب وابحاصت هک نم هدارارد دبای

 . .دهدب تست | وت یمت یرییشت
 هکیلاحرد تاوروه مناخ

 شیادصنت زا یک دزقوذ مئالعزونه
 وست یراکتساوعب : تفک دوب ادیوه

 هچ سزاک یاق آ ؛مرتخد ۶ دیو

 ,.هن ای یقفاوم ای ۲...:یتوک یم
 ارشرس هکر وطن امه یرلاو

 ندرک هاگنزاو دون هتخادتا ربزب
 ینایب ابدوءت یمبانتجا لس تروعب

 :تفک یناطیش

 نیا ان سراک یاقآ ایآ-
 اراضاقت نیا هک دنتسهلوجخهزادن |
 نم دوخزا امیقتس دنناوت یمن

 ۴ ودننکب

 : متفک و مدرک یمیظعت
 ومتسن یتلاجخ ,مناخریخ

 ناتدوخ زا دیئام رف یمرما هک الاح

 :مسرپیم
 قااو«نهداهنشیپ نیااباب-

 , دیبه
 شهاکت یرل او هک دوباجنی ارد

 سکاو هکجزاو تسخود نمب ار
 هب بیت رت هب وتف رگ مقارب و هدروخ
 میشچردشهشچ هرخالاب ات,دعالاب

 هد

 ششوخ مرهاظ زا هک متشارمتح

 رمکپ هک یاهرقن یاهبالقو هدمآ

 و دیفس ینهاریپو مروب هتشیوآ
 ردمادک رسههب متشادنتب هک یزیت
 هجوتو تقد بلج رد دوخ یاج

1 
 ای

 شاب هتشادندز فرحب هدوعن شمار وهد رک دون شرد یلک روطب
 نانچ شراب توهشنامشچ اب

 یقیهضراکشیزاب هک وب هدرک منوسف|
 |وغا و بوط رمیاهل .دنک نوسفاار
 هدوشک زیکن | هتف یمسبت هب شا هدنلک
 دادهک میالم وهدرمش یتاملکاب و

 « تسا یجراخ شا هدنیوک

 ۰ مدوب

 دز یم

 تفک

 لیم لامک اب « سراک یاقآ-
 مریدذپیم | راشراپنشیپ

۰.۰ 
 یرلاوونء,دعب ز و ردنچ ۰۰

 یوربسا رب راوسومه شودب شود

 هدش عقاو مدوخ كالمارر هک یاههبت
 مدوبعم هکنیازا.. میدوب هداتسب | دوب

 قرغنانچ « مدیدیمدوخب كيدزن ار

 و دح هک مروب هدشفشو رورس
 مناوت یمتارجب و تشادت یاهزادت |
 یحور تل احنآ مدوبت رضاح هک میوگب
 شضوءاین دتو رت مامت اب ار شعب طاشن و

 ..منک
 زیخلصاحو عیسر یاهنیمز

 و واک هلک وبآرپ یاههناخدور و

 ی زیشپ مرظنب هظحل نآ رد ودنفسوک
 ۰ هنتشادن شزرا

 هداتسیا هیترس هکر وطنامه

 میتشاداٌپ ریز هکیاهرد هب میدوب
 ردشدوخ تیکلیب ار نآ مردپ و

 دو هدیشوک نآ یدابآ ردوهدووآ

 ۳۹ میدرک یمهاگن

 زایمک هلصافپ ویل اوحناءههرد

 لدفتماه .دنفسوک و واک ام لحم
 ایهس دودحردزاب و. ۰ هدن روبارچ

 فرط یبیشا ر-رد رترود رتهراپچ
 اب یکچ وک هناخدور « تسار تسد

 ایور و زیکنارحسیاون

 ً رک مک تر دن اه ۳ دف ۳
 یفرحمهیرلا و

 تشاو مالعاار شتقفاومرس
 دش رب زا رس همت

 [متخرد یو0۰ ۵

 هناخووررانک اجن آ واجنیاهک
 ات دنووب :هتخادنا هی 7 رخ ادن| هیاس

 ۰۰۰ میدش

 .میدمآنیئاب نامیاهبسازا
 نروختب بآا درب رهن بل

 "امنآیاشامت هب زین نامدوخ و
 ۱ ۱ ییواتسا

 یرلاو عسقوم نیا رد
 ۶ سرب

 دننسوک و واک همهنیاایآ-
 هاخرورنآ و رواثهب یاهنیمزنیا
 قلم شا همهو همه؛. بآ رب و میظع
 و تسامشب

 دور نآ و رهننآ هلب
 ۰ ۰  تسانءب قاعتم اه ۳۹

 مد ؛باوجنیاندینشزا سپ
 ودش كيدزن رهن هبلهب, هتسهآیاه
 ؟دوب شدید قفاردهک یعرا زعب
 ۰:۰ اتبشکا

 بیجع قرب شن امشچ زا
 ف هکنآآاب دوب"مطاس

 رگ |وهدشتحا ران نم تاوج

 ۹ مدرک یمیواکجنک مک
 ۰ هقیقر نامه . رد متسناوت

 جیه)افپعم , من اوتب ار شریبض



 ه همک د هک 7 ی قامت
 فرطب ار شتر ۳

 ار شقی رظناتشکن | دایتخای َ ئ .د

 تن بلا تم ساک
 رب

 -یمدر اد متسدمد رک سا | هک 3 دن
 و

 » دزوس

 تسعن اهنمچ یو رلاحنایهرد
 ۳2 یه ماشروجن تو
 رم یاهتشکنا رگیدالاح وااربز
 . دوب هدیبسچ تعسوتنس

 شرانک یهاوخت یسهاوتپ

 متف رک ارت
 ...میدرک یماوجن هتسهآ هتهآ

 ارشزیکن | قشع یئابیز كيدرتزا
 شل ام ملد..:مدشیمیروج كلي ومدیدیم

 ۳ :"تفریم
 درو آ ردارشب اروجو .شنک

 ار داهنشیپ نیا متساوخیمالبقنم
 و درک یتسدشیپ شدوخ یلورملکب

 یاهاپ را ارشب اروجیصاخءوعاب
 .ديشک نو ریب شلپ رهرم

 دوب هداتفا یعوبطمرا ودب مرس

 ماهلیغم زا اررکفنیا متسن اوتیمن

 رتخرنیاهک مریکب هدیدن و منکررد
 تازسو هسوسو اتب وراددتزل
 یناوبش تاداسحا « شایناطیش
 ناشتاب هظدلرهو دزیکنایمرب ارم
 : شرورپ وزرآمادناز|یتسق نداد
 .دنکیممراتفرگ رتشب

 شییات مدناورگ رب !دمتددس سر
 یکت وی دان ایحاو موشن كای رحت
1 

 رعدتلب ییادص
 ۵: زرسنجلاب ودشدنلب شیادس
 ِت  تفگ یا«

 ندبندیدرگع,_سراک یاقآ-
 و دنکیم تحاران ارامش نمهنهرب
 1م نانمادن ابهزرل

 زدن ! 12 ,هل

 رشتعادو

 | سوهو شارت شوخدیشک ياپقاس

 یمک شاکیه هکییاجنآ
 + ونب مهتم مدشراچات « دوب نیک کس

 . موشمخ بقس یک دنا

 نمییلیخ تلاح نآ ردیرلاو
 ینتشادتسو دو یئای ور یلیخ و كي دزن

 شووخو دوبهدرک ماهناوید .دوب

 تشاو ری زیف
 ؛منکی رادووخ متسن اوتن رگید

 شب ورومتف رک ارشیاههناشناپک ان
 رب یاهسوب و مدرک م روخ فرطب ار
 متشاکش یاهبل

 -بلرب پلراو هتاویدنانچ

 : سرپمووگم هک متشاذگ شیاه
 ؛ مدوسب هدرک ادیب تیعس تلاح
 مدیکنجیم ههبج رد هک یمایالثم تسرد

 ءاگ و درازانازاب رسزایکی انایحاو

 هتخانشت اپزا رس نمو تغی رک یم

 یرکیشح و اب ومتخادرپ یمشبیقعت هب

 .مدروآ ی م شکنچهب یبیجع
 یتلاح نانچشوختسد .. هلب

 . متشادن مهریعقت ومدوب

 دیسرمرظتب روطنپ | هظحل كي

 زا و تسا ضحم میلست یرلاوهک
 -بلربو هتفرگ ششوغآرد هکنيا
 ؛ درادن یئابا ماءدز هسوب شیاه

 یتاکناب هچ « مدرک یم هابتشا نکیل
 ودیشکن وریب مشدغآ زا ار شدوخ

| 

 داتسیا اپرس « دی

 دیشخب هبارمدیاب

 ایلاثیایامنی

 ترولایفوس فو رعمهدادس راکه اش
 یسراشهأب ود

 «هنايمرواخ ملیق تک عیزوت» ث . هدننک

 شت را رحرب و مرک ن دب و مدزكنچار

 یلاح رد نانکاوجن و متفرگ مرد ار

 ششو؟ رد دوبن ندیشک سفنب رداق هک
 مد رک هم زمز

 یدوزب دیاش , یرلاو -
 , وت ه و نم هکد یاب شیب یعضو

 رانک رد یشومارف نیا زا اهتهن
 مهیلیخ هکلب ,میوشن تحاران رکیو كي

 هچرهوابت و مهشوغآ ردومب رب تذل
 .مب رس دایزاار .تسانآ هب قلعتم

 شیاهمشچ ؛درکج کار شرس

 وب هدشبوط رم یمک

 تبفک نانزیض و دوب هدش خرس شتروص
 مها وخیم ترذعم یلیخ یلیخ-

 و مدوبهدرکش وما رقارمروخ

 متکی مهچ متسنادیمت
 اب ومدرب مهرد ار میاهمخا

 هب یصاخ یتعممدرکیمدهج هک ی تاملک

 من. دهن شراب
 نیا زا منک یم شهاوخ _

  شهاکن روطن اه یزارد تدم 2 ۰ یر ابقوج

 ۳۳7 یاس ومهلابر مر . ته دک دد فرصت کا
 رب زبت نم یاه بلنآنراقمودمآ نیت کم مس 4

 یاهموب وا دولآكخاناگدیو نت هک تگ
 نت

 اشاب یکیدرت ارچ منادیمت -

 دوخ یب دوخزا ارم , دح نیا ات

 هلمجژا وزیچ همههکب روطب ,دنک ی م

۰ 
 زتساویرلا و هکنیازا سی

 :رسب ومدشمیسا رب راوس, .مدناسر

 یشومارف تسدب زینار مدوخووجو
 رامدوخ هعرزمیوسب و متشادکر س . مرایسیم

 ۳ شناوزاب و مدشدتلب نیمززا

 رب وب ده شا بد



 1 1۸۱1: رو ۲

 یناعریق) لعتشمزرم

 پوکسلاکر سکوت

 هاب نازراآ یاپملیف رد اهتدمهک < تنب سورب»>
 زاب ناذ 0۳

 خرس تازرابمب وب رم ینام رهف رثا نیارد

 سا هورک اف
 تر ناورک راک و هدنک هیچ دلیفوخ ماس
 و توا -هتیفد2۷۰ - مدید نلآ- دیدلباق

 ۱۳9 روم 3 ءییوید ميجسیت رگاه ۰ دلارج نود - نسوین -8 3
 مر )۱

 9 رش)ینحودسورع ۷ نمو ۸م اطخ 1 1
  ی ۳۲۰۳۵۵

 : نکا  بلاج ءرج ( یتشع)زدیلگ روا رب داب
 یرا رو

 یارب یکزاتب تر آدیالآ و «زادن راب ردوشیوخ یاریک و تفکش ناتسادود شراکت ابالبق هک ,كربلوشداب اناوتو ریهش هدنسیوت ۷ 9 نایردآ ینادرک راکت یر _ِِِ 2 / 2
 هدرب ۳ 0 ۹ ردمآ هیهت زا هک .كربلوش تراتسا شردارب یراکمهاب ,دوب هتشاد فوطعهدوخب ار همهراظن | «تیسجرد یاءرپچ»

 ایر سید. درود -«دروآ رد ملیفتروصب «زدیلک روارب دابوناونعتحت اریقشعو قیمع یارجامكب ,تسدوویلاهمانب ناک دننک

 ۳ هتشرب زیاد نایردآ ملقب اجن ] ردو هدماینرد زورما تروصب یمایم زونه هک ینامزن آ ,دن زیم رود میدق یادی رولف رد ملیفنیا ناتساد

 ۳ روت سنال و « هدیشک . دشیمت هدید مه هدششرف كنس نابایخ كي هنومن یارب یتح
 ۰ ار 5

 تا هتفرگ هدیمب ارت ناتساد عوقو یعقاو لحمرد ارملیف نیاو هدش (ادبرولفرد یا هیحان )زدیلگ و وا هتفب رف اهكربلوش
 ووولآ - دید لباق ی

 0 هتیقد ۳ .. دناهو رک یرادربملیق
 9 كمک رثا نیایمارد هبنجب یزیمآ كنر نیمهو هدشهیهت رلاک ینکت ریذپلد یزبمآ كتر تروصب ملیق

 تساهدرک یناوارف ند« رل وق سل تساهدرک 1 رق
 1 0 ریاس رد ارن آ ناوتیم یتخسب هک , دیآیم رظن, سچلد و ابیز یردقب ملیف یاهسناکس زا یضعهب
 ی د اپملیق 1: ۱ ۴ 1

 ۱ 5 ِ ِب
 ۳ یرامسوسهک یتاجای-دن رذگیمباتف ۲ بورغیرت + نامسآ زا نانک زا ورپ كل ثا یاهتسد هک یسناکس

 و
 ۰ دزخیم یفیتک بادرمیوت یکتسهآب هک یبآ ءایسرام ایو -(دوشیمهتشک یدوزب و)د ایم بآ یور هنایفعم

 هورگ دوجوزا ارزدیلک روا دهاوخیم هک تسا یمیپه و ناوچ ملعم یارجام حرش كربلوشداب ناتساد

 .دنک كاب نایچ راکش ریثک

 و بلاچ ردنا بی تیوه ناج و بیجع یاهارجام یرسکیو دنفایمرد وا اب تسا یتغسرسو نشخدرم هک نایچراکش هتسد رس یلو

 نودروک- هدروآ دوجوب یئاشامت ۰ ۰ . دهدیمخر رگید

 ۱ بد دوخ ارملیف یفرگشست امررف ریزوبا -دنکیم افی|یفصو)ادیارتراهماب «زویالروب» ارنشخسخش نیا رثآا راک ۰
 ۱ مر و زانو یزا هد ملی تا رو نوعلاپ نفتپرک دواعنواب تیره . تسا هفد

 ۳ و هزات الماکدوخعون رد هنحص نیا بدنیامنی«لئود رگیدکیاپورمودنبا هکتسا یئاچ ملیف سک امیالک

 . تسا هدش هیهت یراکتا

 باج یخ وشب ای« ناج» ۵ وا لر نیز سام مربع امر سخنگو ییقاج یتعه یاب ۳
 ۹ .دهدیم رارق ریثات تحت ارنارگ اغابتو هدش هتخاس

 رظندنکیم ارجا كين كيپ زورردیلزور یسریچ هک یصتر .دوشیمهدادن اشن بوخ یمایم رقم و طیحم 3
 ۰ . دزاسیمبلج دوخب ار

 نوچ یو «رونک ا»زا یتحو؛ هداد ماجنا یصاخ تراپماب یر یالکین ارملیف ینادرگ راک

 .تساهورک ذخا یبلاج یاهی زاب كنیکنهتاب « یلک تما,كين ریماس,وتنلاک یترت

 9 .دررگیمبوحمنشک ادورپ كربلوشلوص>حم يزدیلک روارب داب» "
 تون رتوع هزویالروب : یباک تنسنیو_بوخ یلیخ
 : تاو رهل اب , رفت-برک" ۱۹۵۸ ربماتپس- هتیفد 4۸

900 
 تخ ری



 یاهامنیس دنا همانرب

 بالن نکر
 هی

 و 0 0 وج یسف لب دحلاس زاغ ] هتسسآر

 نیرت قیمع ونیرت بسچلد زایگب
 لاس یداثتا ویدمک یاهملض

 دزوآ دهاوخ تس كد ناتسمز لصفردار شورف دروک كشیب هک یرازهاش

 یگنر لتهسالاب هرابشتآ یگند

 ازالپ ژالب و یویووتسا رد یسراف نابزب هدش هلب ود

 لونرآ زا وسنا رف

 هیاود لراش

 وس رون رب ور
  !د ینابرا مناخ نیربذ یادص راب نیلوا یارب

 -دیتش ها خلون رآ زا وسنا رفناهدزا مفنیارد
 را 0 8۳۹ 0



 ۳ و
 وراو رط و ن ارت ناهار

۱ 

۱ ۳ ۱ 
 ۲ ووول | ی سران

 ۱ سس ال
 ۱ ص ۵ ها ۱

 1 دش

 یر لاو

 لاک, رو



 رند نرد ری نمشو

« 01 
00۳ 
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 عوبو# هر ۲ و اب او
 0 9 ۷ ۳۵۷/۶۱ 131 ما 1

 ۱ لئاق یئایرد ريز و اه یئابرد ریز لئاق

 دیدوب ششیامن رظتنم اهتدم هک هدنهد ناکنو هراتنم ربغ راکهاش كي
 (ملیفدونهم یماهس تک رغ) «عناف » ملیف؛دن روآدوجوب لواپ بو : ناد رک داک و هدننک هیهت



۱۳0۳ 

 زیزع ناک دنناوخب هد ژم
 رراتس هلجم نشج زا هک یریظن یب لابقتسا اب

 مقام ۳ با زاهگ تفر میمصتامنیس هراس هلجمهب رب رجق 
 ۳ اب یب اس دننام دنناوثیمرب زعناک دنناوخ دبابن دقمنم یدنههراتسو هدرک ینادرک راک زوید و وه تربلآ یاقآ

 0 رز رپکب هلجم رتفد, زا ار نشج یدورو تراک هلجم هدیمب نآ دا رنز تسعن لر یقشک ان ۲ (دوشعمددنن)
 رپ لررسب یاهامنیس زا یکسب رد یراچ هام رخاوا تما هتشاد" یفتس ال ات وری ص .هووخ

 نضنب . ووبدهاوخ نیل وک ینوتنآ سکع پاچ - ۳ برام مچی تقوا ام مک
 میمومم میم صممح سس 3 اهامنیس هک یتروصرد هتبلا - مشچب انه] رگیدکی ابرتشی و رتپ ءدنیآرم
 هجاح دمحم یاف یدابآلیل یلع یاقآ شفورمم و بوخ یاهملینزا یکی وب موم

 ۶ لو ملی زا ط یم ادخ زا ,زبزم هدنناوخ دن راذکب شیامنبار  ادلیس هنحصرتسکلل ترب -
 ۳ نیووب هدرکن ۳ رد هشیمه امش ووجو هک مسیهاوخ هناگب زم رهیاآ یزاب لوقشم نوک |مهوهد رکن كرتار
 ۳ ما پاچ - !۳داک و دشاب تمالسو تحص لامک میتوکیمراب نیرخآ یارب - ٩ وا , تسا «ناطیش دب رم> ملیفرد
 بم انبطا - مشجب رم مک یوکشساپ زا یغارس مهیهاک علوف» ملبف نایاب ات نیوزبیچ هک . شنس ژا راهب جنیو لچ تسرو
 دیشاب 1 ۱ دی ریگب فطل . دوب ملاسو حیعص ررذگیم

 0 ناتسارو هحفص- ۴ در5 جاوا نت ؟تب
 ۱ ردوازا امت مرامآ العف تا ی  دوب شر وخ مه یکتنیع ری د رمنآ ۳ ی

 یاقآ تبحص شیاجب یرکبد سک طقف , تسیل شبامن هد هءدش كم یب و سول یردق ری 5 ِ 1 رول د؛تسا رت دنم رثه رنکنل ترب زا
 روصنم نسحم ؛ .هوب هو روی 1

 زا وکشساپ < ریذپان تسکشو ملیقرد-۲ یاءهرب زجو» ملیف لواشقن - ۳
 افیا نوسیم" ربیچ ار < .دبشروخ رد رتطلراباز 2 شت آیا رب نزو ماشب یملیف - ۳۳

 ادب وبدو یکبد -۱ !ووشیم شیاهتسو رسیجتز ملقب _ یمن رتسکنل ترپ وا «تسی ندز ورکیم
 ۰ ,دنتسه تسبب هد یارب هک دینک لابخ « « میسانش ءاجش هب مدق رگید هانکی نوسیم

 رب رب نوا رام سک -۲ ۱ دب ؛وغیم نرت رب زرالد رازه :# شب و رس ب۳ درا وخ ی و دب /ویم نرت رب ز زه ملیف شیامن تشون رس اذک دها وخ یکلاس

  هچب ارز ملیف -۳ یلاع تمحرم . مشچب مسه دیقف .ارتا وتک رش ابوک - تسا مولعمان ( نا کت [رهاونپاچ دلجیورهبتآ رد تراک وب یرفیه سکع -۳ «انایازداپهدنز» شزراربو پلاج یوسوم یضترم یاقآ

 ابن ارالپ امنیس دیاش او « هاز رومناسایدمتمنوچیلوءهدرکدراو فو و

 .تسا روجوم هلجم
 رملد ار «یوباک و ملیف - ۲

 نآ شیامن زا ,وورگ هچاوم دیدش

 ء دنکیم یراددوخ

 زب زع تاگ دننا وخ

 : .دیتفگ را

 قفومیلامئیس هقحاب رتسکنل ثرب

 »  یناشاپییمحو .دوبلیلخ -د نایاقآ
 یاب تسئرالثم ینادنمرثه ارچ دیاهتشو ۱

 سا هزیاج دنتسین نیلباچ یلراچ نوچ یدنمرثه اب هسیاقم لپاف
 دپمارمزباج هک یلاسک منک ضرع دیابو هنف رکن یلراچیلو دن هتفرگ
 ۱ دب ایم ناشوخ رتشیب اهنیانک روب تد رازا

 .دننسهدنم رنهودرهودن| رب نوا رامو ندل وهمایلبوّس
 امآ نارهترد 4 یوجلاب» شدی دجملیف ثرویهانب رزا -۳

 یو دیک > هزات هبیک یتیسوب داریامنیس ,زین و تسا شیامن

 هنامیمص یلاعت رضح

۶3 

 ۳ 3 اب ضمن هیت
 ۱ اوآ ناطداو یاقآ

 ی
 ۳ دن | هتف رگ راکسآ

 . زادندنخیم یتقو هک یناسک
 و هرابیم رهوگ ناشنامد

 , یاجب دننکیم هیرگ ینقو
  دیرا و رمیاهنادکش|تا رطق

 دطلغیم تاشیام هنوگ یور
 ؟دنتسهیناسک هچ

 ها يهاوت یی زا طیلبهرف راهچزب
 ساب ,

 ۱۳یک س ی ن

 تو
 ۱ ر> ردیل اسرلتقب ار :سالک اد

 ی 9 هی
 ۳ طس درک هیلک ۸



 ایلاتیا روس راک نبرد

 1 یو ریج ومیسام ح



۳ 
 یناریا شزر) اب و بلاج ملیف كلي

 ملیف ایفوس ویودوتسا لوصحم نیلوا

۰۰ 
 اس ده ک بول هراتس اف ۰ :ا رتشاب

 یناشاک ون ,. .ینایطد  یمرخ
 دو ربف سیئریدهم: نا رگ راک نیا راتب یاب: هدننکهیهت
 »۳ تسانا ربایلمیامنیس راختفا یشحر هتشر ف 7
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ببوبحم»و ترهش تلرزب|نیلپاچهک یملیف
 ۲ تویلم اد حوخ ینونک ت

 ن
 سس وک یکج امنیس دنهرذه و دوهذم دون[ تک شان

۴ ۱ 9 009 



 دبوگیب ۳9

 ب یوزءهراب ووو دناورگبیم رب تکمیت <
 زشاب هم و دتیشن یم
 رکشانآ وی یو

 9و اب هتشاو یتاذ دادعتسا
 ؛ دوکب روتک ۲
 ات یکدتا« و زادنابم

 یتاذوادمتسا ظ ادوضتم زی .دب وکیم

 ووخ,یگشی رتهنمیا رب. .تسییب

 نيم نیم كانلک.تسا ندرک راک عوت تی

 ۰ وند رک لمحار ینیکنسراب ,نوژ
 اشطقف .دنتسه روجکب نم رظلب هه

 یورناتووخو دینکیمدنلب ناتووخ

 امشب سک چیه . دیراذکیم نیمز
 تسامهم شدوخنیاب ما دیوکیمت
 زا یکدنا یکشیپرته نياریاتب
 تهجنیمهب- تسارتبب ندرک راک

 لابندب هدرکت اهرارنآ تقوچیهنم
 <.مورب یرگیدافرح

 :دیوکیم تقیقحوا .
 دنمت ور زا یکبمچیم زورما

 ۰ تسووویلاه یاههشیپ رثه نیرت
 یلقتسم ینابنک لیکشت یک زاتپوا
 دص بیرقرد یزاب زا دمب و هداد

 و ترپش نانچمه فلتخم ملی
 «تساهورک ظفح |رشی وخ تی وحم

 دم, دمآشایم یکسیوزا یردقوا
 : دی

 كینم ینالوطتدمنیایط»و
 س مدرکن ادیپ دووبل اهردبوخقیفر
 نیگ رب دیرگنیا , ربوک یراک
 * ماد تشود ار )ران دارت
 ییوخ یاه تسود مه اهنآ یلو
 تسود ار یلاه مدآ نم . دنتسیت

 دنشابقیدص و ایر یب هند
۰ 4 

 , دنک یم تکم یردق مچیم
 هاگن ندب هکنن  یب ودشک یمی

 : دیوک
 یم ارتالیس كنارف رابکی >
 رن دراگ | وا هک دو رب ین اپساب ت

 هتفر هاک دوررفب واابنم . دنیبب

5 

 مک مک شنامشچو ,هتفرورفتکمین یوت

 نا راکت ربخ واهساکعزا یامدع

 تسیلان روژكب .دن ور وآ موجهامیوسب

 ۱ تفگ ودمآ یکنارف رانکب یساکعو
 هکنیازالقءامودامش هک میاهدینشام

 ,دننک جا ووزا رکیدکیاب نات نیدلاو
 ؛دراد تقیقحابآ _ دیا هدمآ ایئدب

 یموا ,دشزمرق نوخ لتمیکنارف

 .دن زیار تسیلاتروژ نآ تساوخ
 هدامآ ارووخ نیبرود ساکع یتقو
 تسیلات روژ هقب ومدزنآ ریز نم«درک

 .مدیبسچ ار
 یوت ردقن ] متفک یکتا رف هب دعب

 اراهقرح نیاشدوخ هکدن زب وارس

 مان سیالکک
 نیمه همهد و وپل اهردامیاهراک

 یتق و دننک یملأیخ مد رم.تسایر وط
 نگا تسا روستک | دنتفک یئالفب

 رد شفندیابندن دزمه شرس یوت
 دی ایب

 نم هک میوکب ردق نیمه یلو

 ار طب ریب فرح .متسن روطنیا رفنکی
 چیه زانم داد باوجتشماب دیاب

 <.مسرت یمن زیچ چیهو سک
 سقن و ,هدش هتخ و رفا رب مچیم

 زونهكي زوم میالمی | دص .دن ز یم سفن
 یرگید هزایمخ وا . دسریمشوکب

 یرکید زیچنمهکنیازالبق, هديشک
 : دیوکیم «میوکب

 چیه وسکچیه زانم متفکد
 كي .درادن تقیقحیل و« مسرت یمن زیچ

 دیابهک تساهزیچ یلیخزا روتک ۲
 ّ_ِ ءدسرت

 , هواتسیا راک زاهحفص الاح

 .تسا هتف رگ رب ردارقاطا ینوکسو
 رتشیپ , دن زین یفرح رگید مچیم

 . دن وشیم هتسب
 شیپ و مزیخیمرب ,یاجزانم

 زاروتک ۲ كب». منکیم رارکتمروخ
 دست دیاب هک تساهزیج یلیخ
 زادنت و ریک یم ماهدنخ؛اهزیچ یلیخ

 «موریم نو ریب اجنآ

 الا وئسنیا ار آ
 دباش ورک حرطم ارریز تالاوس

 دهاوخیم یناسنا قومام تردق كي

 ودنیتش ورمنیا یولج تولخ رو

 < یل راچو ,دس رپب هن امیص
 ودعتسم اعقاو یاهکیب رله

 هزادنایب تساهداد ناشن هکاناوت

 تسادنی اب دوخلالقتسا و یدازآ هب
 دنقالع دازآ یطیحم دیاب اعیطو
 مزیت ومکب تبس دیاب ارچ دشاب

 . دشاب لیامتم
 و لالفتسا نآ رد هک یلایند

 تسا وودحم همهنیا دارفا یدازآ

 یرنه یاهتیلامف یتسیاب دنمرنه و
 همان رب قبطو رظن تحت اردوخ
 دهد ماجنا تلوو

 ناتسلگنا هعت الصا وت م

 زا سپ ارچ هکو کب یل و «یدوب
 رد تماقا و تیلاعف تدم همپتیا

 وتب تبس لقاال هک یروشک ,اکی رما
 تیعبت هک یتساونان تساهدرکن دب

 ؛یریذپ اراجنآ

 مدرم هماعهب تبن وترظن م
 ارت یراک زور هک یدارفا هاکی رما
 «تسیچدن و رکیم شیأتس

 تماقایارب ارسیئوص ارچ «

 لایخ چیه ای1: یررک باغتت| دوخ
 ؛یدرک زاب اکی رمآب رکیوراب هک یراد

 نیدمکن یرتک رزب وت رظنب
 ٩ تسیک رضاح رصع

 رواپن زیآ هرابرد وترظن +
 وراچب ر,نسن ویتسا ؛سل اد رتساف ناج
 ؛تسیچ فچشو رخو نوسکین

 تملاسمیتسپ زمه وتروصتب «
 یابندو تسین ومک یابند نیب زیمآ
 ؛ دراد ناکما دازآ

 طقن و -نت هس نبا هک یباوج

 اهلاوسنیاب دنن اوت یم-ناشیا دوخ
 ارد هک ارمهمهلئسم یرادمت دنهدب

 كي رش رصعكب مدرم اهنآ زا یاهراپ
 نشور دناوتیم دنا هدوب هقالعیذو
 ناکشیپ رثههک میریذپب رک ا نوچ دنک
 ترگیو دنمرتهره لثم بامنیسلیصا
 شور ,قالخا «هیحوررد دنن |وتيم
 هوجن تاقوا با و و تسیز
 تلمو عامتجاكي رادنپ
 ارفا هک میرواپب رظن رددیاپ

 قوا

 نی و

 هتشرب سیره نونرو

 یی » دن | هنایشک

 1تا .قق

 لو سر وا نژتلوبو

 ض انک كماپنیچرب و یسیلگنا
 , تسا هورک افبا یبیجغ

 لار رطا# ۱۹ 7 ولاسردوا

 لا( آ هیشکریض»
 ای نارهت رد( همهبوحم» ناو

 ۶۱ مراسمی

 .وروآ تسدب ا را

 مات
 و رش < زا و آ كی یا رب ین
 شب ِ_ تبل وژ شقن یافبا
 . دی ورک یک رژبهزیاجهدن رب

 ,دیاب وایاهملیف نیرتمهم زا
 هییشیرهش - اضیس نشخ یاب رد

 ناب اینک اس تراب هدا وناخ- شل

 یلپوک و -ورم مرشزا هک ی تشک- لی و
 ران ار نیمز کود شیامن نیرت
 . درب

 مین رکید نانکیزاب ریاس
 دن اومده هک ی لر تیمه| بیت رتب

 : زادنت رابع

 نوت شقن رد ) دلیفوکسا لپ
 سمشقن رد ) رن را و كج-( رزی رف

 .- (لطوب سیم) یرگس ین دس(لشوب

۳ 

۱ 

 ۰(كاژ شقن رد) ه ورسیروم

  یندیس و ۰ (نایلیل شقن رد) نویل
  .(رتوبشقن رد )رلفات

 نتمزیگنا ناجیهكیزوم
 دشا رجا < نیل هایب ور هلی
 .  ؛ ینارگ وتوفنادرک راک

 وتنوم . سک و کلی و ناج

 بایطرهچ ونمیاقآ زی زعتسود

 دردمه ون اب تمرتعم ردبپ نو يا تیسم رد یه

 امار یه
 ۳ - ۱ هو لو

 ت ۳

 نی رک رزب زا «یلراچدو «نامک بد
 ۹ دن |هدوب ناهج ن ۱



۱ 

 لا ۳ ْادرف ناشعخررم
 ۳ 5 لک

 و ز واتبقاوم نپب

 اررل _
 2۵ لب لر تب

 ۱ ی
 9 ۷۲۶, ادا زا رب _یهوپوم

 شایفددادلر نیمه ازویجن و عایق دادن

 د رگ از |

 لا" رونکا
 راگسا هقب در6

 4 نا

 نب رخآ ردا زویچن ارف هک لر«

 هئف رک ؛مدهمب «هنه رب یاوامد یر

 تیل امن نب 2 یالپوه 6 بس

 تور ردیحا اسهدرا ود نسزا اددوغ

 هک شیمفیلو درک عورشیور
 میحصت, دن د رکیمراک رتائتور یگمه

 ار واهدشت كر زب یتق واتهک دنشف رک

 دن راد زاب یماهتیلاعف نینچزا

 یقروماردلیصحت وا: جلاک رودمب

 تک رشیت وی زی ولت همان ربدنچرد ورک
 یک اجتاشیامن ردیل رزین و تب.

 . تف رک هدهعب نوبلک
 یکیئام ارد شقن كن ال سیم ادمب

 تشکن | جیلخ و ین وب زی ولت همانشب امن رو
 هیرتدنسپ دروهودرک افیا «هتسکش
 رلدآ .دیدرک عقا و رلدآ یداب هدننک
 واب او مسوب وت|هاگتسیا» زایلر
 داد رارسق تحت نونکا كنال ,دربس
 و نوچیلاهملیف رد سک وا یوب هوتسا

 و سیلی نوئیپ_» ۰6 زمیج یسج»
 یک زاتب و هد رک یزاب « ناوجیاه ریش
 ماهتاب ار ٍكنجردو قذعرد »زی
 , تساءهناسر

 شیب لاس و دوو داب تب ژا رب
 -,دن ورامئیسنیب واکی رمآ رد یلکب
 طنف, دوب سانشان و مانمک نآ ياه
 . سب ودنتانشیم اروا نایلاپ را
 هب رک « ب.ب و مان ,زورما یلد

 یللملانی ترهش یوداراس
 . تسا هثفاب

 ملیفود رد مات وک شقن ودر

 ریاسردیلاکی ۱ اسرویاکی رمآ یاهز
 ودواب سیم ث دور هیوت هتک
 ارش وسخ نو زن ازور یاهتبلاد
 مبدا وءژ و ر» ,شا یلبق هد س#

 و-نارف ناوج

 ار كيئامارد دن اهدون و رب و د تبقا و هاب م

 مرگ و وب یسابنالقا 4 دب یقآ

 رد رادمان 4 باتپم ناشو رق
 كنارفاب تسا رارق ودر اپ

 ندخدربکب شقن .یافیااب و
 لیف رد ج

 ۱ : ووب ورک یزاب رتاترد اقیاسار

 ۱ رد راباو مایلی و یارب یک زاتبوا
 | و هتسجتک ره «كرزسب روشکد

 ۱ زین ار« زدیلک روا رب داب » ملبف زا یشقت
 ,تسا هد رک اقیا

 ءهتاوخ - یسن واشیکی*
 لاسا هاب یاهب ولک تفورعم ان

 دوویلاع هیت آ شوخهشیپ رثه نیمهن
 دشهتخانش

 تیسیاهیدمک اب ارووخ راک یو

 دوز یلیخ و درک عورش یرثاثن
 دیورگو رم ورتیقفومأب مارثیا رد

 ] یوجکنج تب شقن یافیا اب
 | دروم«حارط نزو ملیف رد یلکلا
 رارق یدوویلاه یاهزاسلبق هجوت
 یاهرتکاراک ,نآ زا دمب . تفرک
 بآ كي وزن یاهملف رد یت وافتم
 اراهنابوابهک یتفو ات و , < ورم
 < كار نادنز > , < دنزارفا رب
 یویروتسا لوصحم همههک «نابوج

 و درک افیا دنتسهریامنب ودلک ورتم
 وادعتسا اب:روتکا هک وین تبات
  تسا یتردق رب و

 ود یکی هک نیلبم ات سا د

 ناشخرد ناک راتسوزج ربن لبت لاس
 لاسا , دوب هدش باختنا ادرف
 تسین هداس ساق ر كي هک درک تباث

 ثكيتامارد یاهشقن یافبا زا هکلب
 9# . دیآیمرب یبوعب م»

 لاکی زومملیف ردار وا هکیئ اهن آ
 < ردا رب تفه یارب سورم تفهو
 ردشیلاج سنامررف رپ ژا , دناهدیو

 .درک دنهاوخ تری تخس«سیلب نوتیر» «قشع وفام» و «یو ت نام ربث نا و
 ناونع تحت وا مایف نیلوا

 کور ۱۹۸ رد < زبسوم كرد
 , دمآ اهامنیس هورپ

 شاهزات رثا ود اریخا

 هنامرحمراسادوءورمبآ كيوزن و, «تسا ی
 اشک هنجمیو رب دور هدعآ دن |هدادشی امن از «ناتسرر

 ات ودورد هحفص زآ

 متفهته

 , 2م لا
 تک ربزا هک دوب ریفح شوک تشب

 هلب ودد
 اه ررام

 وردب
 دشیم ی زابن

 + یج یثمب هشحاف دیه

 هژاجایب یلعی_ یدبدن را
 اطاو:دنتفر هکیدیدرءابب شرهب
 اوغ

 تشروعماباب :یلو متودپلم
 لوک

 اب ولوچوک

 هک« وتچدیسرپ

 ه؟ینوجتسشف

 سچع دیم

 رظزا شیب ژورمآ
 تشروخ خبطء وت تعاد نوتفلک

4 ۰ ۳۷ 

 هدرک یرایاماب سناشهک الا
 نشجرد اهنانامهم وز»رد ناشیاو
 ۱رامتوعو تسادیم| دن | هتفای و وضح

 . دن ربذپ

 ءدشنمامت دنزروپ هلمج زوئع
 نیوعدم ندز فک یادص هک دوب
 تاساسحا تدش ودنکفا نینطنلاسرو

 هرخالاب ات روب بیجع نایچاشامت
 زا يب و دمآ هلحسب ریچونم
 قافتاب تبحم همه نیا زا رکشت
 لوکین و نکراسو نروس نایاتآ
 « راثلک > نیشنلد یاهن ارت یمن واا

 تفاطلابار «ناراب دو« هارب مشچو
 مدرم نوچ و درکارجا ووخ صاخ
 یلعمزا وآ كي دنووبن راورب تسد
 ناک دن وش ماعت یارب هک دناوخ

 شب اروا تراهمو تشاد یک زات

 ۳ فوم رم كروک دنچ

 دمو)ماباپ , ورگیم تسررنوجتف
 ورک امت ای هک ]| شیپ

 مک و ات

 ءایاب شوا

 هچب اب یفعخ 4 ی

 این ؟ناک نا روپ هتسشن یاط

 شتاب ات یزیچ رکبد میف ین
 ووپ ته ان

 رسارص رد حمصوا
 ینوبپاج هبخت ترستک ملیف شام

 یاهیکشیخو «مدسوسا
 یاههنحصو هحوب مورد < اناج

 مترتع . یللب یاهتوضو هناقاع

 نایاب

 ی

 و

 ۳۷۷۹۰ : نقات هرم. |
 تسا وخ ودلب اقمرو یلاج ینا رنغ-زا
 همطقكب هش روبج.نایجاشامن دیدش

 دیامن ارجا زین اطاشت

 نایجاغامت زونهنوچنآ زا س
 .یشوب مدج فلتخم یاهكنهآ یا رجا زا

 دن درک

 هریچ هدن زاون یهرژآ نژیب
 رد نو ددوک آق وذاب وتسد
 هنحصیوررباهن ] تاساسحا لیاقم
 نایچاشات تساوخب ار یا همان رب ودم۲

 تبون نآیارجا زا سی ودومنارجا
 نج نب ایا رب هشدار حیض و7 ,ووم ملیف

 هنفرک رظنرد ناوچ یاهریشملیف

 نب رخآ ات میتسنا وتت نوچ یل ودوب مش
 می ریگبا رملیف نیا هناورپتعاس

 ظفاحوایس یلویعم همان رب

 شب بن (باطخ نب ۱)مت (یرق رحاس تم
 . ووشیم هداد

 زا دن هش یاران مزرمهنچ ره
 ریش» ملیف دنتهن | ون یسناشدب اب هک يا نک لو تیعمج ؛ دادیمناشن شیب زا

 تریاک اغاعتار «ناوجیاه ندیشک اروه و ندزتسوو دندوبن
 رهچوئمو تشاوهماوا ناجیهاب اهن
 .درک زا رف هنحص زا ابی رقت

 ..ووبهدششومآرف ..ملیفو دریکب نایاب هک تفریمهمان رب

 : . دوش عورش
 دنم رثه < یربتفدیمح و رایئمهب هک
 ۱ روشی رب هک ار فو ررعم

۳ 

 ۶ ۷ یراق

 نبا» .ملیفرد نانچف آ دمب

 . یتماراسن هک دنووب هدش قرن

 بمب و و نجس بیت رت ناب
 : ب تقیقح زد 4۲ «ترب ور

 اواکتاو دیدج < يتراپ ياب

۳ 



 یاه امنیس رد یوحو زد



۳ ۱ 2۰99 
 اد 560۴۲

 تب رب ۱ تر

 رو تالوم[۴۳۱۱۱۶
 الاتیا ناشخرد ناگ راس نیرتگ رزب و نیرتوبحم كارتشاب ۱

 هلاناک اب رامانیج - الان زن ایت اب ولت
 نابیاباقآ سکلآطسوت یسراغب هدش هلبود

 ملیفشوپرآد : هدننک شخپ

 فرش رد دربن
 تسا ۱ >ر ۳ ۳ ۳۹ ۹

 ۲ ی 2 ملیف نیرتمیظع ونیرتحرخرپ ی دراب و ام اس تفیتات
 تساهدم ] امنیسدرپ یورب نونک ات هک



 مراهجتسق
 رسٍ و رتخدول وچ وک هچب أت هبوو

 یولج_ رد یناب رپش رردبدن هک

 و هدرک یجک نهد امتیس یدورورد
 دن ووب هتخاسهاگیاب ریقح شوک تو

 مگیلاسو رخ هچب و دت دّزیم قن و

 هد رک تشح و یکی رات زا شرداملشب رو
 رد مه شاهی زهر ست
 رد  و دزج 82 سیو

 یناب زنی ریشدادیمناکت اروا هکیلاح

 ؛درک ا وعد وروت ههاق | نیا

 دیفسنود و هایس رسمدیم ,درک طلع

 در

 دوب هد رک ضفب هک مه هجب و

 ار اههزوک هساک مات شردامكي رحتب
 شکچوک تسداب و تسکش نمرس

 دایز هب رض هتبلا ...تفوک مرسب ماحم

 یتاهک اننانچنآیلو دوبن روآدرد
 ماتارکم دنا یار
 «شردام شف شغو ۰۰ تسشن قرع

 هکنی| لثم شومچ هچب و تفرنامسآ

 هدیب |وخن شم رک زونهیپماب ودنیااب

 دادرس ارهب رک هراب ود دشاب

 هراذبمت ههاق [ نیا نامام

 .من زب شرسب هرابود

 ولج دیرایب ارنوت | هلک ..اقآ-

 .۰ هنزب هکیدیکبماهچب. دیراذگب

 ملدزی زعنزب ... 4۵: مورآ شاهبرک ۲
 *نظ

۹ 

 صوصعب , دوب هدمآ الاب.

 یعادبآ تارط# مدیو 4 هاو | ط ۳

 لوا ؛دروغیم میاب

 *ن مگید

 تب زا
 ,تسا مناخ رخ ه رک دشم وعم مع

 اش یورب بالک ءاه

 هک اهنیسیلدنصرر بز مناخ هخ آب

 + تسیث راک ن یاج
 زا قدنکاق۲ تشاپ الا ک

 زاهن هک و ت دشروطچ هگم ,..وباب

 ژامت اجمارب روطتبا . ین زیمت ت

 ُأ ..یشکتیم تب

 ۱ ..هراد زامنب یطب رنیا هکم -

 | .تسین سجن هچب باشیب الصا_

 یبارش « قرع مد شردپ هل ادمجل |

 , هشاب سجنا شاهچب شاشهک تست

 | وافرحنایمب شرهوش نايم نیارد

 2 ود

 مین وک اشومت و لی امیرذک مس

 نزریپو شنزب درک وردءهب و : هنای

 هدزب ورهک اریهایسو هراوقس وقاچ

 یادصاب ودادناشن ؛ دوب-هدش رهاظ

 :تفگ دنلب

 ویا رک رانا تزوصعع  تدنعضس

 0 رتص هقع ول تشرو

 راجفنا و . 7 هل |لضف یئادمهنو)

 درک هجوتما ر همد شا هدنخ

 یکینوا ۰ رامرهزوتفوک

 نآ لیامشو تخیر مهنآ و تنن لکش

 * هرادارتا هتنماشاذاو

 شش تمسق
 هتسشن ولج فی در هک ینآوجرسپ

 *هدید رونات .نودب اژعلیئو دوب

 یدعب یاههتحص دلی یادصاب , دوب

 شتسدز |مرفک درکیم حی رشتار ملین

 تب

 ها و حد تز

 ؛نل ون اچ
 ادیجب رب ول ول انیح

 ریت سا رهادیجی رب ول ولانبج یئابیز

 :تساهدرک

 اب «لدهدنز ِتسا یتزانیج

 یدرم ره هک لاک تیب |ذج ویل

 تقیقح رد . دراد ارنآ یو
 كي لامک و یب

 تاعالطازا تساوخیم مات آ رغصاد

 زیچ وا زاو دنک سک یزیچ كرسپ

 . دیسررپ یمیئاه

 یکچوک رتخد ورسپ اتهسود

 دن رکیمنیف نی ریس شوک تشپ
 وبلبآ یک دروخامرس هطساوب و
 كاب ریقح تک تشپ اب ,او ناشاهچوا

 ابدنتشادوکموگب مها»دن و رکیم
 ناجرسب :متفگ اهنآ زا یکیب یتحاران

 تا

 مهچمانیج دوجوردنم دن | هتفک نز

 برفلدو عوبطمهرپچ رد. منیبیم

 هداملاقوفبلق تقاق رو تیساسح,یو

 ثعاب رما نیمهو دوشیم هدناوخ

 نتچبلق میعصزا نان | هک د وشیم

 ,دزروب رپم ینز
 اکدرم ره هک تس |ین ز انیج

 اد یوزرآ

 گن ارنوسراک جا ووحاه ؛ دشزاب

 :مد ر

 ۱ درادار رانش

 [ادخن «یسپب» نمرا 1

 0 تتدوخ نالاوتچ
 مو مدیمشار شنیس یادص نم

 میس لوبلای» ۱ .اقآ نکت

 کا ملک دیابن امنیسرد مدیمهف
 الدج درب ادا هراد «نیسفرح»

 ۳ قادصبب امنیس یاهنوسراک

 فا و-تروظنم محجف یمنمیق وکب
 یو ست تم كي یروق... تسا

 هبقب





 9 ب و ایی ریش رج
 مش

۱ 
 وه

 / و

  هرازس» هشاسم ناز دن و هدد تک رشطب(رش ۳ 1 2 "9 تاقناسهدد ت هوم(
 ۲ رد مرتحم ناکدئنک تک رش دو سلاه زاید رم »

 هدوو )اهیاببز هقبام ره ب هلحم تاشالسم
 هم مع مع هم و لاسرا هدشت لطاب ربعت لایر ۲
 وناریا هچلآ هزیشود - زین .ار دوخ حیحص سردآ
 ( نا رپت) و تد رشیشث هعرف رد اتدیلامرف

 :یژ فر ف نیهم ه زیش و ۲ تک رشیا رب باوج لوبق تدم
 ۳۳ (نابفما) تب ها ی اره
 ميددقتایساعیلب 1 نام هزیشود رک انادنام گاووا بت ود هعرقدیقب ناث دننک تک رشزا رفن

 (دممم) یخرس

 یرابج یرب هزیشود - 4 خیصاپ

 ۲ (نادمه) هلب و

 یبیبح ترءویک ياقآ - و ۳
 (نا ربت) (كنارروترآ] رب
 یخرهاش كنشوه یاقآ- + ( ۵۱ یاپ ورا)هلب-

 را دنیات وب یفایما (نابنصا) ۱ ۰
 "ميرفزا یررم» مانب یمایفاریغا دنزا نیح ریما یاقآ - ۷ ۳ 3
 : 40 تاب لب روهشم هثیپ رذه نیاتک رشاب (نادابآ) ّآ ۷
 ۳ ی, ندنل یلوجو نرتس و یاه نایناجاقآ كيدا یاقآ- 0 ۰

 ین هیهتلناک وا رون رآ و باک 5 #9
 لارهرچبب نشو م هلچمدفتنم راظاب انب : ٍِِ دون ملت وا اد 3 امان ( ناربت) (دروفناج) ربخ - ۰

 دئاب یمنرتسو یاهملیف بوخر زا ۳9ت ۳ سد توت راز ج - رهچونم یافآ - ۱- * ٩
 نوا ,هشیپرنه دوجو اصوصخم (نارپت) ( لک سرزاب) 9
 ۳ نایب وتمزاک  یساجع نیک)] .یاه-۰ (نینوخدور)رحخ ۳

 2 ۲ ّ و هلب -
 ۱ راو) ریخ ارملیف نیا شزرا دشابیمد و ویلاد (هغارم) ۳ 9۳
 ۱۰۵۵۱ لب یجودحمر وب رولیت تبازیلا : خساپ ۳ هلب-۱

 سم ,یتزااجت یابتفروپفم
 دی یاهیئامتهاراب تسا رداق

 | تروفرپ طلسم و هدومزآ راک نادرگ

 | یریظن یب انایحا و بوخ ستام

 دفدهثارا

 تاب لثم « دننام یئاهملیف رد

 یبوخب یو نامیا یورین و هناگیب
 هافیا ار هلوحم شقنا هتسناوت

 , دامن

 رز و قشع ملیفرد هک یتروصرد
 ۲ 4 ۶۱# نادرکراک نوتفالزلراچ هک ترفن 4 ۳

 یباژ هراتب كثب ت نادر رد نون رج یمن

 0 1 یلاکیرما روجشم هشیپ رنهودپ قاعتم دیلام رفیم هظحالهالاب رد هکینهروت اکی راک هجردهشیپ رنهكي دننام وا دوب ملیف

 ۲ دردفلب و ۲ دش بیام نیودلک ورتم یناپنک ۱۹۵۷ تالوصحمزا یملیفرد رگیدکب نافتاب هک تسا . درک لریافیاراهچ

 ۲۳ ۰ ۰ تا یداد (لبف ناگشنیرنه ریاسو هدش هداو شیامن نارهت رد لاسما زورون رد ملیف ا

 «ارمهو دیس وئام تن ی ۳
 رد" و دیسی ودبام یا رب دین |دیمارقوف هشيپ رثهنت هسو تحب وروم ملیفمان امشهچن انچ ۰

 0 + مهلم تورا لاحرا (.تاقب اش هریادز, جم تهدید اب هشت ماحب هتیاتک وارههب رهام, ترا زاسرا( تاقباک 2 3 ناو ش
 4 ی ا هام ۱ یی ك 5



 دن زروپ تاهحزو قوذ
 هراتس راشتنا راک رد ار تربور

 دوتس املیس

 میره تیسانمب

 یتحهن امیصیاهیتس
 د هتسناوستن مه <

 ادبسل هعادارد «ترب و رو میمصت

 دیابت درا و یللخاپ ورارد

 دنا رادتس ود

 هلجم هن امص یراکمهاب لاسنیدنچ هک

 یلفاح

 راپچ هک یتاگدنناوخ لبس هک دوب

 هلو دوش لسدرد هلسم زا هوا

 رب زا رس هلجم رتفو ف رطب دن دوب هدرک
 هتفه هبنش زور ثلع نیمپب و دوش
 دیتخ ادن |یعمشچ نلاسرد رک ۱ هتشذگ

 یمل مسه نتخادنا نزوس یاج رز
 دیدی د

 تپرثکا اهرتخد و اه رسپ
 1 هناضاب دنووب نشج عون نی امیظع

 مچ هم هم هج
 و اهمناخ و هدنژ رس ناریب کتیا

 هلجم تیلاعفب دنمتالع هک ینایاقآ
 یدئمقالعاب دنتسه ناشدوخ ءاوخلد

 ار نشج سم راظتنا عورش
 , دن دیشک

 انشآ
 مالعاو هرادا هلجم فرط زا

 فورمم نوژابدنمرنه «دپعب نثج
 راي نمپپ نیسمالغ یانآیدیک

 وک دنلب یاب واینق ووروب هدشراذگ او
 اوپب مدرم یداش یادصورس ,دمآ1

 ناش راظتنا فالخرب اما دش دتلب

 شوخاپن اب یدجیلیخ « راینمپب»و
 مالعاار نشج همان رب و تفک دمآ

 نیشنلد یاود

 طاغشت زورهب راس

 دزیحیم رب لد زا

 دنیشنیم اهلدرب و

 هلجم ه ودش ۳

 اه ] یو ز

 اب رب
9 
 تایم

 تراپگاترب وردهارور
 الاب ردیمادقاجیهزاوا دننام

 ادوب عونتمو حطعسن رد, ۶ ونتم و هلحع عطس, اه
 دنکف راذگ ورف

 نیدنچ تیعبج

 و مطتاروانتس دوخ یاه

 راک دشناوخ قیوشت و هجوت زاانمضیو

 زوسلد ءاضعا

 یکشت هلجم هب رب رحت .تثیه

 ندزفک اب همند

 نیئچمه و هلجم

 هوم

 سدنهم نایاقآ تبحم زا و
 .دم یلیلح و بحاص یکلم

 :واذگ رب معارب هک ظفاح امتیس

 :امنیس یابیژ نلاس هلجم نتج



 سا باجعا دروم

 ه ینعع مأمت

 و بلاج كنه آ ودهک صوصخب مه ار

 شا لاس هسرتکچوک رهاوخ
 درادن شرها وخ زا یک تسدهک الو

 درک یها رسهوااب
 2 ۲ راک رتازا مناوتینن" هناقماتمو

 فالخ رب نوچ میسب ونب یزیچ مد

 ب تل اب سال ناکدوگ

 ال .یلیلو هتسیاش ملعم و
 راد وما هک همان رب نی ا,دن دمآ هنعصیور+

 میلعت رد ِ اخ نیا قوذو تامحز

 رظن زا تا ر
 و تشاد سص وصخب یک ات ناس

 یدنمرته و روب زه ناکدوک تی رب
 هکر ۹و فتا 7

 تدشب و تفرک رارق هجوتوروماهن
 زب زع ملعغو اهنآ یارب



 نادنم رنه را ی انزت

 دادهتساا هک تسا یلاو7
 ی راش رس

 رز اشخردهد
 ات

"۱۳0 

 ود

 ونروسو د و دنمجرا رد

 ۳, -« کراس
 ۸ س سا وفع هاو

 7 رم و صد

  و لوا

 بم 4 دنچ رب اهنآ
۳ 

 دهد ش ۶ (د ص7« | راتس

 ۳ شیب زا شیو مه و رثآ و

 رس و عیب و وب هد ف رب

 ۲! هم و شک ار«2۰ع *3( نر وس) یتق و

 جا ووب هةعاس ووغهک ار
 سحا نافوط

 راونا رتشیب هچ رهتیقن و۰
 ر ۱ ۱ ( 

 ناج هه ی ۱ ره و نوا و مو اوج

 و وذ رامهزاب هدنب آ رو هک میهر یم زی زه
 زدآ رب و دنب افث-ا | فرطع

 برا و نکنه رو ی کا و

 ت ۱ ۷# ۷۳ اه راتس

 1 ول

 نه مه یونا-

 تامحزر هناشن نان دارد 3

 دون منا> نا شود

 را سس دن ام ینوعدم تاساسحا زا ربا
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